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مقدمه 
ــان ایـن بـازی  پس از موفقیت چشمگیر این بازی در جهان و حتی کشور خودمان ، پدید آورندگ

مهیج و زیبا دست به خلق داستان جذاب دیگری زدند تا عالقه مندان به این بازی را خوشــحال 

ــیر  کنند. در نسخه دوم این بازی گرافیک و مدل شخصیت های بازی به شکل قابل توجه ای تغی

کرده است که باعث جذابیت دو چندان بازی شده ولی از طرف دیگر این ارتقاء کیفیت بـاعث 

ــند.  شده تاعالقه مندان به این بازی برای اجرای آن نیاز به کارت گرافیک قوی تری داشته باش

ما نیز برای جلب رضایت شما عزیزان اقدام به دوبله کامل این بازی با صدای بیش از 30 نفـر از 

ــت بـازی را بـه نـهایت خـود برسـانیم.  گویندگان باسابقه رادیو و تلویزیون کرده ایم تا جذابی

امیدواریمکه این بازی جذاب و دیدنی مورد توجه شما قرار گیرد. 

در این بازی، شما در 15 قسمت مختلــف و در بیـش از 40 مـاموریت شـرکت خواهیـد کـرد، 

ــا خـود خواهـد  ماموریتهای که هرکدانم جذابیت مخوص به خود را دارد و شما را تا انتهای باز ب

کشاند. 

ــه  مامور مخفی 2 بهترین بازی سال 2002 شناخته شده است و این راهنما در هر مرحله از راه ب

کمک شما خواهد آمد.  
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فصل اول : ترفندهای مبارزه  
ـــت در ضمــن              گـاهی اوقـات مخفیانـه حرکـت کـردن یـک راه حـل مناسـب نیسـت ،  کی

ماموریت هایش در این بازی در مبارزات زیادی شرکت می کند پس باید خــود را بـرای یـک 

ــده  جنگ تمام عیارآماده کند. این بخش به توصیف ترفندهای جنگی وتکنیک های الزم برای زن

ماندن می پردازد تا بدین وسیله اعضای گروه هارم را با خیال راحت از پا درآورید. 

ــد خیلـی  اغلب سعی کنید به طرف سردشمن شلیک کنید. وقتی به سردشمنان شلیک می کنی

ــمار زیـادی از  سریعتر می میرند تا وقتیکه به بازو و یا قفسه سینه شان شلیک می کنید . اگر ش

ــریعتر و  دشمنان در اطراف شما باشند شاید این امر ممکن نباشد اما به هر حال برای کشتن س

مصرف مهمات کمتر به طرف سر دشمنان شلیک کنید .  

ــی  اسلحه کمری  برای مبارزه علیه یک دشمن مناسب می باشد اما این اسلحه ها خشاب کوچک

دارد و مناسب مبارزه با تعداد زیادی از دشمنان نیست . 

ــد، از مسلسـل بـه  وقتی شرایط طوری است که انتظار میرود دشمنان زیادی به شما حمله کنن

جای اسلحه کمری استفاده کنید . 

ــرد. دشـمنان ، در  به دنبال سنگری برای خود باشید چون دشمنان شما نیز این کار را خواهند ک

ـرف  این بازی پشت میزها ، ستون ها ، دیوار ها و جعبه ها مخفی خواهند شد و نشانه گیری به ط

ــه  آنها کار مشکلی است. شما نیز با دشمنان همین طور رفتار کنید. جایی نباشید که به آسانی ب
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شما شلیک کنند. به دنبال یافتن پناهگاهی در اطراف خود باشــید و پشـت آن  مخفـی شـوید.  

نگاه های تند و مخفیانه به بیرون بیندازید و چند تیر به ســوی دشـمن شـلیک کنیـد و سـپس 

مجددا” به پناهگاه خود برگردید. 

ــیراندازی  در این بازی ، خشاب سالح ها باید دائما” پر شود و در این وضعیت ، دیگر نمیتوانید ت

کنید. به پشت محلی یا پشت اشیاء عقب نشینی کنید تا کیت قادر باشد بدون هیــچ آسـیبی از 

سوی دشمن ، خشاب خود را پر کند.  

ــرعت برنداریـد . موقعیـت  اگر بطور اتفاقی با لباس ضد گلوله ای برخورد کردید، آن را به س

ــاس قـرار داریـد،  امنیتی فعلی خود را بررسی کنید و اگر تقریبا” در وضعیت مناسبی از لحاظ لب

لباس را فراموش کرده و به راه خود ادامه دهید. در هر صورت ، اگر آسیب دیدید ، میتوانیــد 

بعدا” به عقب برگشته و آن لباس را بردارید . در این صورت ، با حفظ امنیت خود، یــک لبـاس 

کامل را از دست نمیدهید. 

اگر در موقعیتی قرار دارید که نیازی به پنهان سازی نیست ، حوالی مکان هایی نظیر در یا راهـروی 

ــعی کنیـد در زاویـه دیـد دشـمن   باریک ایجاد سروصدا کنید. پشت پناهگاهی مخفی شوید و س

ــا  نباشید . وقتی دشمنان دوان دوان می آیند با یک سالح اتوماتیک به طرفشان تیراندازی کنید. ب

ـید .  این روش ، دشمنان زیادی را از بین می برید و خوشبختانه هیچ آسیبی هم به شما نخواهد رس

به خاطر داشته باشید که این عمل ممکن است ایجاد هرج و مرج کند و دشمنان را به موضع فعلی 

شما بکشاند که گاهی اوقات این همان چیزی است که شما می خواهید. 
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انواع گلوله های مختلف را آزمایش کنید و وجود آنها را از یاد نبرید. در ایــن بـازی ، گلولـه هـای 

فسفری ، گلوله های انفجاری قوی،  گلوله های پر سرو صدا ،گلوله های سمی و گلولــه هـایی کـه 

ـابراین در  پوشش فلزی دارند ، موجود می باشد. به خاطر داشته باشید که این ها مال شماست بن

طول بازی با انواع گلوله ها کار کنید تا دریابید که بهترین گلوله برای از بین بــردن دشـمن فعلـی 

شما چیست . 
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فصل دوم : ترفندهای مخفیانه عمل کردن 
معموال” یک مامور مخفی به طور ناگهانی و با سروصدای زیاد وارد مکان هــای جدیـد نمیشـود. 

ناشناس ماندن بهتر( و گاهی آسانتر) است . این عمل باعث می شود تا گلوله های خود را حفـظ 

ـما  کرده و نیروهای دشمن را  پشت  سرگذارید . همچنین مکان هایی در بازی وجود دارد که ش

باید به منظور موفق شدن در آن قسمت ، ناشناس باقی بمانید. 

روش های زیادی برای ناشناس ماندن وجود دارد . ممکــن اسـت مجبـور بـه چشـم پوشـی از 

برداشتن بعضی تجهیزات باشید ،  سالح های مخصوصی انتخاب کنید و یا اشــیایی بـرای مخفـی 

ــامل رهنمـون هـایی در مـورد ناشـناس مـاندن و دوری کـردن از  شدن بیابید . این بخش ش

موقعیت های مبارزه است.   

به مکالمات افراد دشمن گوش کرده و نیمه کاره آن را رها نکنید و یا منتظر شــوید از یکدیگـر 

دورشده و یا از آنجا بروند.  اغلب دور شدن افراد دشمن این فرصت را بــه شـما میدهـد تـا 

ــد نفـر در  بدون جلب توجه ، از آن محل به راحتی بگذرید . اگر سعی کنید در حالی که دو یا چن

یکجا ایستاده اند مخفیانه عبور کنید ، ممکن است متوجه شما شوند، پس تا زمانی کــه از آنجـا 

بروند منتظر بمانید. در این صورت ممکن است یکی از سربازان را در حال دورشدن ودیگری را 

در حال برگشتن به سمت دیگر ببینید. 
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ــلحه هـا اسـتفاده کنیـد و  به منظور شکست افراد بخصوص ، از ترکیب تجهیزات مختلف و اس

سعی کنید در بین بقیه دشمنان  ناشناس باقی بمانید. برای مثال، یکی از سربازان را با ســکه ای 

ــا  به طرف خود جلب کرده و با اسپری خواب آور یا اسپری بیهوشی او را بیهوش کنید و سپس ب

ــعی کنیـد ناشـناس بـاقی بمـانید. اگـر  شمشیر به او ضربه بزنید. حتی در این موقعیت هم س

سربازی شما را ببیند ، فریاد می کشد و دیگران صدای او را شنیده و آژیرهایی خطر را به صــدا 

در می آورند و یا دوان دوان با سالح های پر به سمت او می آیند.  

ــرف سـرها شـلیک کنیـد. اگـر  برای فواصل دور از اسلحه های بی صدا استفاده کرده و به ط

ــربازان دیگـر کـه بـه موقعیـت نزدیـک  درست به هدف زده باشید او به زمین می افتد . س

ــورد قبلـی  هستند، شتابان به سمت رفیق خود خواهند آمد تا وضعیتش را بررسی کنند. مثل م

عمل کنید و همگی را از بین ببرید. چون صدای شلیک اسلحه ها معموال” بسیار بلند است ، بــاید 

ـر  از صدا خفه کن یا سالح های بی صدا استفاده کنید. اگر به این روش عمل نکنید، سربازان دیگ

وضعیت دوستشان را بررسی نمی کند بلکه به دنبال منبع صدا و خطر می گردند.  

با دقت متوجه حرکت دوربین های امنیتی باشید و فقط زمانیکه جهت دوربین به سمت دیگری 

است حرکت کنید. اگر صدای چرخش های منظم دوربین را می شنوید ،  بدان معنی اســت کـه 

ــه دیـد دوربیـن کنـار  دوربین شما را دیده است . بهترین راه این است که با سرعت از منطق

بروید. 
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ــا  زمان ورود به محل جدید ، لحظه ای وقت صرف کرده و به اشیایی از قبیل جعبه ها و ستون ه

ــرار توجـه کنیـد. ممکـن  که میتوان از آنها به عنوان سنگر استفاده کرد و همچنین به راههای ف

است از وجود سربازی غافل بوده و زمانیکه اصال” انتظار دیدنش را ندارید، در یک قدمی شـما 

ظاهر شود. اگر به اطراف خود توجه کرده باشید میتوانید به سرعت جایی مخفی شوید و اجازه 

ندهید تا شما را پیدا کند.  

میتوانید در طول بازی آهسته قدم بردارید(به کمک کلید  S hift). در ماموریت های مخفیانه 

به منظور کاهش صدای پای کیت  آهسته راه بروید . 

یکی از ساده ترین راهها برای شناسایی شدن آن است کــه جسـد مـرده ای را درمقـابل دیـد 

ــد کـه  دوربین قراردهید . بنابراین  قبل از به قتل رساندن دشمنان ، آنها را به سمتی جلب کنی

ــی صـدا و زمانیکـه  در دید دوربین نباشند . اگر این کار امکان ندارد سربازان را با سالح های ب

ــرای  جهت دوربین به سمت دیگری است ، به قتل برسانید و به سرعت از اسپری محو کننده ب

از بین بردن جسد آنان استفاده کنید.  

ــد.  جائی که می شود از کمان پوالدی و یا شمشیر استفاده کرد ، از سالح های گرم استفاده نکنی

شمشیر های سامورایی و یا هندی و کمان پوالدی بسیار قدرتمند و در عین حال بی صدا هستند 

که در ماموریت های مخفیانه بیشتر بکار شما می آیند.  

اگر چه در طول بازی اکثر دشمنان درحال دویدن هستند اما شما سرعت خود را کاهش دهیــد 

و زمان ورود به محل جدید  یا راه بروید و یا به آرامی حرکــت کنیـد . سـربازان در ایـن بـازی 
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بسیار هوشیارند و هر صدایی را بررسی می کنند. اگر صدا بسیار بلند باشد آنها احساس خطــر 

کرده و به سرعت به سمت نزدیکترین آژیر خطر می روند.  

اگر سربازانی را نزدیک آژیر خطر مشاهده کردید،  ابتدا سربازی را که به آژیــر نزدیـک تـر 

ـید ،  است بکشید و سپس بقیه را از بین ببرید. اگر ابتدا سربازی را که به آژیر دورتر است بکش

شخص دیگری که به آژیر نزدیک است به سرعت به طرف آن می دود و قبل از اینکه فرصـت 

کاری را داشته باشید، آژیر را روشن می کند.  
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فصل سوم : اسلحه ها 
کیت آرچر در طول ماموریتهایش از اسلحه های گونــاگونـی اسـتفاده مـی کنـد. شـما نـیز در 

موقعیت های گوناگون، سالح های مختلف را آزمایش کنید. اگر می خواهید ازدید دیگران پنهان 

باشید، اسلحه های بی صدا بسیار مفیدتر و موثرتر هستند و اگر می خواهید دشمنان زیــادی را 

به یکباره از بین ببرید، حتما” از مسلسل ها استفاده کنید.  

ــهیز  مـی شـود و در ابتـدای بعضـی از  قبل از هر ماموریت کیت با تعداد کمی از اسلحه ها تج

ماموریت ها اصال” اسلحه ای ندارید و باید اسلحه ها را در طول بازی و در روی زمین یا بــرروی 

ـالح در  اجساد سربازان مرده بیابید. پس از اینکه سالحی را برای بار اول به دست آوردید آن س

ماموریت های بعدی شما قابل انتخاب خواهد بود. 
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شمشیر سامورایی    
یک شمشیر استاندارد سامورایی که ضربات وارده با آن بسیار کشنده اســت. در ضمـن ایـن 

شمشیر برای ماموریت ها مخفیانه بسیار مناسب است.  

ــه هـای اسـلحه هـای کـوچـک و یـا       درصورتی که به موقع آن را حرکت دهید می توانید گلول

ستاره های چهار پر سامورایی ها را منحرف کنید تا به شما نخورند.  

ــر ضربـه ای  برای مبارزه با ایساکو استفاده از این شمشیر را به شما توصیه می کنیم چون در ه

که به او می زنید به میزان قابل توجه ای از جان او کم می شود.  

 

 

شمشیر هندی     
یک شمشیر هندی که ضربات وارده با آن بسیار کشنده است. در ضمــن ایـن شمشـیر بـرای 

ماموریت ها مخفیانه بسیار مناسب است.  

ــه هـای اسـلحه هـای کـوچـک و یـا       درصورتی که به موقع آن را حرکت دهید می توانید گلول

ستاره های چهار پر سامورایی ها را منحرف کنید تا به شما نخورند.  
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ستاره های چهار پر سامورایی      
این ستاره های فلزی قابل پرتاب، اســلحه مـورد عالقـه آدمکـش هـای ژاپنـی اسـت و بـرای 

ماموریت های مخفیانه بسیار مفید است. مزیت این سالح نسبت به شمشیر آن اســت کـه از 

ــتاره هـا را تنـها در  فاصله دور نیز میتوانید دشمن خود را بدون سر و صدا ازبین ببرید. این س

مراحل اولیه بازی و باگشتن سامورایی هایی که خواهید کشت ، بدست مــی آورد بنـابراین در 

استفاده از آنها دقت کنید.  

 

 

شک دهنده الکتریکی   
این ریمل مژه که ظاهری معمولی دارد به یک دستگاه شک دهنــده الکـتریکی بـرای بیـهوش 

کردن دشمنان تبدیل خواهد شد.   

در جریان بازی می توانید از این ابزر برای بیهوش کردن کسانی که قصد کشتن آنها را نــدارد، 

ــالح  استفاده کنید البته برای آنکه متوجه شما نشوند باید از پشت به آنها نزدیک شوید. یک س

جالب برای ماموریت های مخفیانه. 
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اسلحه کمری مک آلیسترکالیبر 0/32   
این سالح بسیار قابل اعتماد است و به راحتی می توان آن را پنــهان کـرد و امکـان نصـب صـدا    

خفه کن بر روی آن وجود دارد.  

ــلحه  این اسلحه در ماموریت های مخفیانه و با استفاده از صدا خفه کن بسیار کارآمد است. اس

مک آلیستر ، اسلحه ای است که با آن میتوان به راحتــی شـلیک کـرد . امـا در موقعیـت هـای 

ــاندن ، بـرای موفـق شـدن در مـاموریتی الزم  مشکلتر، نباید از آن استفاده کنید. اگر مخفی م

ــد،  نیست ،  به سالح های اتوماتیکی که به نسبت خشاب بزرگتر و سرعت شلیک بیشتری دارن

توجه کنید. مبارزه در مقابل سربازان زیاد با این اسلحه کار بسیار مشکلی است .  

 

انواع گلوله ها : 

1- گلوله های استاندارد کالیبر 0/32 : گلوله های استاندارد با پوشش فلزی  

ــنده  2- گلوله های سمی کالیبر 0/32 : این گلوله ها با یک کپسول کوچک حاوی یک نوع سم کش

در نوک آن تجهیز شده است و به سرعت هدف خود را مسموم خواهد کرد. 
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کمان پوالدی 
یک کمان مخصوص شکار بوده و بسیار قدرتمند می باشد و کامال” بی صدا و مرگبار است . 

این کمان یکی از بهترین سالحهای بی صداست که میتواند برای دقت بیشــتر بـه یـک دوربیـن       

ــوع  ( اگر در طی ماموریت هایتان پیدایش کنید ) مجهز شود. در ماموریت های مخفیانه از هر ن

ـت و  اسلحه ای پرهیز کنید و تنها از کمان استفاده کنید چون هم از قدرت بیشتری برخوردار اس

ــال سـعی  هم بی صداست . یکی از مشکالت این وسیله دقت در نشانه گیری است اما به هر ح

کنید به هدف مورد نظر نزدیک شوید ( با نشسته راه رفتن یا آهســته قـدم برداشـتن ) و در 

فاصله ای نزدیک با کمان به طرف هدف شلیک کنید.   

 

انواع تیر ها : 

1- تیر های استاندارد : در بعضی مواقع می توانید این تیر ها را پس از پرتاب دوباره برداشـته و 

استفاده کنید ( در صورتی که نشکند).  

2- تیر های سمی : این تیرهای با یک کپسول کوچک حاوی یک نــوع سـم کشـنده در نـوک آن 

تجهیز شده است و به سرعت هدف خود را مسموم خواهد کرد. در بعضی موارد میتوانید پس 

از پرتاب ، دوباره از آنها استفاده کنید. 

3- تیر های آتش زا : این تیرها پس از برخورد به هدف شعله ور خواهند شد. 

4- تیر های قابل انفجار : این تیرها پس از برخورد به هدف منفجر خواهند شد. 



راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی 2 

 20

تفنگ ساچمه ای جنگی مدل باکالُف   
اگرچه این یک اسلحه استاندارد جاسوسان نسیت  اما در بعضــی موقعیـت هـا بسـیار کارسـاز 

است. این اسلحه قدرت تخریب زیادی داشته و برای شلیک از فواصل نزدیک ایده آل است. 

در هربار شلیک با این اسلحه دوازده ساچمه به طرف هدف شلیک خواهــد شـد کـه فضـای 

زیادی را پوشش می دهد. از این اسلحه برای شلیک به اهداف در فاصله دور استفاده نکنید . 

 

انواع گلوله ها : 

ــش  1- گلوله های حاوی 12 ساچمه استاندارد : شلیک همزمان دوازده ساچمه استاندارد با پوش

فلزی. 

2- گلوله های حاوی 12 ساچمه انفجاری : شلیک همزمان دوازده ساچمــه انفجـاری کـه پـس از 

اصابت به هدف منفجر خواهند شد.   
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مسلسل گُردون 9 میلیمتری  
ـد و  در اواخر جنگ جهانی دوم ، استفاده محدودی از این مسلسل سبک 9 میلی متری معروف ش

ـای  این سالح بیشتر مورد عالقه سازمانهای جنایتکار است. خشاب این اسلحه 30 گلوله در خود ج

می دهد. 

مسلسل گرودن یکی دیگر از سالح های بسیار خوبی است که درمواقع رویــارویی بـا دشـمنان 

زیاد ، بسیار موثر است و البته صدای بسیار بلندی دارد. پس از این سالح انتظار نداشته باشــید 

که ساکت بماند. با این مسلسل بصورت کنترل شده شلیک کنید و گلولــه هـای خـود را هـدر 

ندهید. حتی با این اسلحه می توانید از فاصله های دور نیز به دشمن شلیک کنید. 

 گرچه میتوانید با این سالح ضربات مهلکی را به دشمن وارد کنید اما این ســالح در مجمـوع در 

هدفگیری دقیق نیست . 

 

انواع گلوله ها : 

گلوله های استاندارد 9 ملیلیمتری: گلوله های استاندارد 9 میلیمتری با پوشش فلزی  
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مسلسل گُردون 9 میلیمتری بی صدا 
مسلسل گردون بی صدا نوع تغییر یافته گردون استاندارد میباشد که بطور استاندارد مجهز به 

یک صدا خفه کن است. این مسلسل عالوه بر قدرت شــلیک بـاال ، صـدای کمـی دارد و بـرای 

ــه خـود بـه خوبـی   رویاروی با دشمنان زیاد بسیار موثر است و از آن در ماموریت های مخفیان

میتوانید استفاده کنید. همانند مسلسل گردون استاندارد بصورت کنترل شــده بـا آن شـلیک 

ـمن  کنید و گلوله های خود را هدر ندهید. حتی با این اسلحه می توانید از فواصل دور نیز به دش

شلیک کنید. 

 گرچه میتوانید با این سالح ضربات مهلکی را به دشمن وارد کنید اما این ســالح در مجمـوع در 

هدفگیری دقیق نیست . 

 

انواع گلوله ها : 

گلوله های استاندارد 9 ملیلیمتری: گلوله های استاندارد 9 میلیمتری با پوشش فلزی  
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مسلسل اِم - 1921 
ــه شـما  این مسلسل قدرت شلیک باالی دارد و در موقعیت های که تعداد زیادی از دشمنان ب

حمله میکنند بسیار کارآمد خواهد بود. این مسلسل بخــاطر راحتـی در اسـتفاده و قـدرت بـال 

ــا آن شـلیک کنیـد و  محبوب گانگستر ها است. همانند مسلسل گردون بصورت کنترل شده ب

ـلیک  گلوله های خود را هدر ندهید. حتی با این اسلحه می توانید از فواصل دور نیز به دشمن ش

کنید. 

انواع گلوله ها : 

گلوله های استاندارد کالیبر 0/45 : گلوله های کالیبر 0/45 با پوشش فلزی  

 

تفنگ دوربین دار  
ــراس انگـیزترین   یک تفنگ دوربین دار عالی با قدرت بزرگنمایی 4 برابر که به عنوان یکی از ه

سالح های گرم جهان معروف است . این سالح دقــت بـاالیی دارد و حتـی از فاصلـه زیـاد نـیز 

مرگبار است. 

ــرای مـاموریت هـای مخفیانـه نـیز مـورد  این سالح امکان نصب یک صدا خفه کن را دارد و ب

استفاده قرار میگیرد. 

 انواع گلوله ها : 

1- گلوله های استاندارد کالیبر 0/308 : گلوله های استاندارد با پوشش فلزی 
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اسلحه دوربرد   آ-کا 47 
ــاطر طـرح سـاده و ترکیـب  این اسلحه ، اسلحه استاندارد نظامیان بلوک شرق است که به خ

ــابی حـاوی  قویش معروف می باشد. سالح قابل اعتمادی است و نگهداری آن آسان است . خش

30 گلوله دارد. 

ـری و  تنها نکته در مورد اسلحه دوربرد این است که گلوله های آن با گلوله های اسلحه های کم

مسلسل ها متقاوت است . این بدان معنی است که گلوله های آن به آسانی تمــام مـی شـود و 

مجبورید از سالح دیگری استفاده کنید. وقتی گلوله های این سالح بــه پایـان رسـید، مسلسـل 

گردون را برای جانشین کردن آن در نظر داشته باشید.  

ــه از فاصلـه دورتنـها بـا  مسلما” در هدفگیری دقیق نخواهید بود. پس انتظار نداشته باشید ک

شلیک چند گلوله دشمنان را از پا درآورید. بهترین استفاده از این سالح در فاصله های نزدیـک 

است که می خواهید دشمنان زیادی را در مدت زمان کمی ، قتل عام کنید.  

 

انواع گلوله ها : 

1- گلوله های استاندارد کالیبر 7/62 : گلوله های استاندارد با پوشش فلزی  

ــدف شـعله ور  2- گلوله های فسفری کالیبر 7/62 : گلوله های فسفری که پس از برخورد با ه

خواهند شد. 
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موشک انداز جمع شونده  
این سالح مخرب به سادگی جمع شده و در یک کیف دستی زنانه جای میگیرد و بسیار مناسـب 

جاسوسان میباشد. 

شما گلوله های زیادی برای این موشک انداز پرقدرت پیدا نخواهید کرد پس زمان اسـتفاده از 

ــت یـک  آن بسیارمراقب باشید. بهترین راه این است که دراتاقی که پر از نیروهای دشمن اس

موشک را پرتاب کنید. 

ـها را  گلوله این سالح به یکباره خسارات زیادی به نیروی دشمن وارد می کند ( یعنی اگر فورا” آن

ــه هـایش  نکشد). درضمن به این نکته توجه کنید که زمان پرکردن این سالح زیاد است وگلول

نیز به سرعت تمام می شود. همواره یک سالح کمکی به همراه داشته باشید تا بقیه دشمنان را 

با آن از پا درآورید. 

ــد و پـس از شـلیک  این موشک انداز سالح بسیار خوبی برای مبارزه با مافوق سربازان می باش

ــر  انفجار مهیبی را ایجاد کرده و خسارت زیادی وارد می کند. این سالح بسیار مرگبار است و اگ

مراقب نباشید ممکن است به خود نیز صدمه بزنید و یا خود را از بین ببرید .  
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اسلحه پرتاب دارت  
ــرف  یک اسلحه چند منظوره که انواع مختلفی از دارت ها را پرتاب می کند و چندین مورد مص

مختلف دارد که بسیار مفید می باشند و در بعضی مراحل تنها سالح شما برای مبــارزه خواهـد 

بود (برای مقابله با ربات ها و مافوق سرباز ها). این اسلحه قابلیت استفاده از دوربین را دارد. 

 

انواع دارت ها : 

ـواج  1- دارت های مکان یاب : این دارت ها بعد از برخورد با هدف به آنها چسبیده و با انتشار ام

رادیویی محل هدف را برروی قطب نمای شما نمایش می دهد. دراین صورت به راحتی محــل 

قرار گرفتن او قابل شناسایی است. می توانید از این دارتها برای عالمــت گـذاری پلیـس هـای 

هندی استفاده کنید.  

2- دارت های بیهوش کننده : این دارت ها با برخورد به هدف بالفاصلــه آنـها را بـرای مـدت 

کوتاهی به خواب خواهند برد. 

3- دارت های تخریب کننده دوربین امنیتی : این دارت ها با برخورد به دوربیــن هـای امنیتـی 

ــاویر ثـابت را بـه اتـاق کنـترل دوربینـها  آنها را از کار انداخته و در حقیقت دائما یک سری تص

خواهند فرستاد . 

ــربازان  4- دارت های حاوی سرم ضد مافوق سرباز : این دارت ها را باید پس از آنکه مافوق س

را بوسیله شلیک مسلسل و یا موشک انداز از کار انداختید و به حالت دود کردن درآوردید بـه 
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سمت آنها شلیک کنید تا آنها را از بین ببرید. این دارت های حاوی سرم را تنها در مرحله پایانی 

بازی بدست خواهید آورد. 

ــا مفیـد اسـت و در  5- دارت های شک دهنده الکتریکی : این دارت ها برای مبارزه با ربات ه

برخورد با آنها سیستم الکترونیکی آنها را خراب کرده و آنها را ازبین خواهد برد. 

 

بمب ساعتی  
ماده منفجره مرگباری است که برای خرابکاری بسیار مناسب است. این بمب، یک فیوز پنج  یــا 

ده ثانیه ای دارد. 

بمب ساعتی پنج یا ده ثانیه پس از نصب منفجر می شود و در بعضی موراد قــابل تنظیـم بـرای 

زمانهای بیشتر نیز میباشد. شما قادرید تا این بمب ها را تنها در محلهای از پیــش تعییـن شـده 

(که با عالمت قرمز مشخص شده اند) کار بگذارید. 
 

نارنجک جنگی  
نارنجک استاندارد نظامی که برای حمله به گروهی از دشمنان بسیار ایده آل است.  

از این نارنجک می توانید هنگامی که چندین دشمن به سمت شما حمله مــی کننـد و یـا بـرای 

ــر آنـرا  پرتاب به آنسوی موانعی همچون دیوار استفاده کنید. نکته الزم به ذکر آن است که اگ

در فواصل نزدیک پرتاب کنید ممکن است به خودتان نیز آسیب برساند و یا حتی کشته شوید.  
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گاز خواب آور  
این نارنجک ، گاز خواب آور قوی ای را در هوا پخش می کند که حتی یک گوزن جوان را از پــا در 

می آورد.  

بهترین استفاده از این نارنجک درماموریت های مخفیانه است. بطور مخفیانه پشــت سـربازی 

رفته و گاز خواب آور را به طرفش پرتاب کنید. اگر مــی خواهیـد جسـدش شناسـایی نشـود ، 

اسپری محو کننده را بر روی جسد او بپاشید. در زمان استفاده از گاز خــواب آور،  بـه سـرعت 

عقب نشینی کنید چون  ممکن است به گاز خیلی نزدیک باشید و شما نیز به خواب روید.  

 

گاز بیهوشی  
این نارنجک ، گاز بیهوشی در هوا پخش می کند و هر کسی را که درحوزه اثرش باشد،  بیـهوش 

خواهد کرد . اثرات جانبی این گاز، کوری موقت و اشکال در سیتسم شنوایی است. 

ــردرگـم کنیـد  شما میتوانید از این گاز در بازیهای گروهی استفاده کنید تا حریفتان را گیج و س

ــامال” سـفید شـود). وقتـی دشـمن  (چون استفاده از این گاز باعث می شود تا صفحه مانیتور ک

بیهوش می شود، از یک اسلحه  بی صدا برای کشتن دشمن استفاده کنید .  
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گاز اسیدی  
این نارنجک محتوی گاز مرگباری است که بافت زنده را می سوزاند. 

اتاقی را با گاز اسیدی پرکنید و شــاهد مـرگ سـربازان در حـالت سـوختگی و خفگـی باشـید. 

ــه  همچنین در بازیهای گروهی ، برای تاثیر بیشتر می توانید از این گاز استفاده کنید. به محلی ک

رقبای زیادی در حال جنگیدن هستند نزدیک شوید. بــه میـان میـدان دویـده و مقـداری گـاز 

اسیدی را رها کنید. سپس با یک مسلسل سبک به سمت کسانی کــه در حـال خفگـی هسـتند، 

شلیک کنید. 

 

گاز خنده آور  
این نارنجک محتوی گازی است که بر روی سیستم عصبی اثر کرده و شخص را بــی اختیـار بـه 

خنده وا می دارد. 

برای تفریح و یا فرار از دست کسانی که نمی خواهید یا اجازه ندارید آنها را بکشید بســیار کـار 

آمد می باشد. البته برای دشمنانی که بصورت گروهی به شما حمله میکننــد نـیز مفیـد اسـت 

بدین صورت که نارنجکی را به محل تجمع دشمنان پرتاب کنید و هنگامی که گــاز اثـر کـرده و 

آنها در حال خندیدن بودند با یک مسلسل همگی را به گلوله ببندید. 
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گربه ماشینی  
ــهبانان  رباتی شبیه به یک گربه که خود حرکت کرده و صدای یک گربه را پخش می کند که نگ

را به سوی خود جذب کرده و پس از لمس آن منفجر خواهد شد.  

 

موز   
یک موز معمولی که می توانید از آن برای مبارزه با پلیس های هنــدی اسـتفاده کنیـد.  پـس از 

ــما فرصـت کـافی بـرای فـرار را خواهیـد  پرتاب موز به طرف هدف ، او به زمین خورده و ش

داشت. 

 

تله خرس    
یک تله خرس معمولی که می توانیداز آن برای متوقف کردن دشمن استفاده کنید.  

در مورد استفاده از این تله باید هشدار دهیم که اوال مراقب باشید خود در تلــه ای کـه بـرای 

ـرده و  دشمن کار گذاشته ای گیر نیافتید ( چون ممکن است بعضی اوقات جای آن را فراموش ک

ــی ، کسـی کـه  خود از روی آن عبور کنید) و ثانیا به این نکته توجه داشته باشید که پس از مدت

پایش در تله گیر کرده است خودرا آزاد خواهد ساخت . 
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فصل چهارم : ابزار آالت  و تجهیزات  
کیت آرچر در کنار شماری از سالح های قوی ، ابزارآالت و تجهیزات متعددی را نیز با خــود بـه 

همراه دارد تا در موقعیت های مختلف به او کمک کنند. این بخــش  بـه توصیـف ابـزارآالت و 

تجهیزات کیت و همچنین نحوه استفاده از آنها می پردازد. 
 

قفل باز کن   
ــل  اگرچه این ابزار به ظاهر یک ناخن گیر معمولی است اما در حقیقت ابزاری برای باز کردن قف

درهاست.  

از این ابزار برای بازکردن درهای که دارای سوراخ کلید هستند استفاده کنید. 

 

چراغ قوه   
ــاق هـای  یک جاکلیدی زیبا که کار یک چراغ قوه را برای شما خواهد کرد. اغلب برای جستجو ات

تاریک به آن نیاز خواهید داشت.  

بهتر است  پس از ورود به یک اتاق سریعا” چراغ آن اتاق را خاموش کنید تا توجه نگهبان به آنجا 

ــل اتـاق شـد متوجـه شـما نگـردد. در اینصـورت            جلب نشود و یا اگر کسی بطور ناگهانی داخ

می توانید از چراغ قوه خود برای جستجو اتاق کمک بگیرید. 
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اسپری محو کننده جسد  
ــورت بخـار  مقداری از این اسپری را برجسد مرده ای بپاشید و ببینید که چطور آن جسد به ص

در می آید. 

ــت . بـه  اسپری محو کننده در ناشناس ماندن ( و مخصوصا”  از شر دوربین ها) بسیار مفید اس

ــپری را بـر رویـش بپاشـید. ایـن اسـپری بـاعث            مجرد از بین بردن دشمن مقداری از این اس

ــی سـریع  می شود تا جسد دشمن بخار شود. اگر دوربینی در مجاورت شما قرار دارد باید خیل

عمل کنید. در بخش هایی که تعداد دوربین ها خیلی زیاد است ، این اسپری را با خود به همـراه 

داشته باشید. رمز موفق شدن پنهان ماندن است . اگر فکــر مـی کنیـد جسـد ناشـناس بـاقی 

خواهد ماند. از این اسپری استفاده نکنیــد (در مـواردی کـه هیـچ دوربیـن یـا دشـمنی در آن    

نزدیکی ها نیست ) . 

 

دستگاه برش فلزات 
این ابزار که به شکل یک اسپری حالت دهنده مو می باشد میتواند به دســتگاه بـرش فلـزات 

تبدیل شود.  

در طول بازی ، برای روشن کردن محلهای تاریک و یا برش قفلها و لوال هــای درهـا از آن بـهره 

بگیرید.  
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میکروفون جاسوسی 
ــی  این میکروفون که به شکل یک کفش دوزک می باشد ابزار کارآمدی برای جاسوسی در برخ

مراحل بازی است.  

تنها کافی است تا آن را بر روی یک گوشی تلفن کار بگذارید تا بعدا” بتوانید مکالمه انجام شـده 

ــات و صحبـت هـای محرمانـه اسـتفاده  با آن را بشنوید. از این وسیله برای پی بردن به اطالع

خواهید کرد.  

 

رمزگشای کامپیوتری  
به صفحه کلید کامپیوتری در نزدیک شده و به منظور کشــف رمزهـای امنیتـی ، بـه سـرعت 

ترکیبات عددی مختلف را به کمک این دستگاه  بررسی و کشف کنید.  

تنها استفاده رمز گشا وقتی است که شما محل یکی از صفحه کلید های کــامپیوتری مشـخص را 

در طول بازی پیدا کنید. این صفحه کلیدها اغلب نزدیــک درهـا یـا دسـتگاه هـا  مـی باشـند. 

رمزگشا را به طرف صفحه کلید کامپیوتری برده و منتظر باشید تا رمز را کشف کند.  

ــاتوری سـان نـیز اسـتفاده  از این رمزگشا در مراحل ابتدایی بازی برای رمزگشایی نامه های ه

خواهید کرد.  
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سـکه  
ــت تـا  این سکه ها  تعدادشان زیاد نیست. سکه بهترین راه برای گول زدن نیروهای دشمن اس

آنها را از دیگر سربازان و دوربین ها دورکند و به طرف یک محل خلوت بکشاند. این کار بـاعث 

می شود تا ناشناس باقی بمانید. سکه را در نزدیکی سرباز یا محلی که می خواهید دشمن را بـه 

آنجا بکشانید، بیندازید . در اطراف مخفی شوید و سپس ســرباز را بـا سـالحی بـی صـدا از پـا 

درآورید. 

 

دوربین عکس برداری جاسوسی   
این رژ لب که ظاهری معمولی دارد به یک دوربین جاسوسی قابل عکس برداری تبدیل خواهـد 

شد.   

در جریان بازی از این دوربین تنها در مراحل اولیه بازی استفاده می کنید و در طول کل بازی مــا 

مورد خاصی برای استفاده از آن نیافتیم. 
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فصل پنجم  : کلید های مورد استفاده در بازی  
W , S , A , D جهت حرکت به سمت جلو ، عقب ، چپ ، راست 

Left Arrow , Right Arrowچرخش به سمت چپ و چرخش به سمت راست 

Shiftآهسته راه رفتن  

Spaceپریدن 

Cنشستن  

Qخم شدن به سمت چپ 

Eخم شدن به سمت راست 

BackSpaceدورزدن  

Caps Lockقفل کردن در حالت دویدن یا راه رفتن مداوم 

Ctrlقفل کردن در حالت نشستن یا ایستادن مداوم 

کلید سمت چپ ماوس شلیک با اسلحه  

کلید سمت راست ماوس  یا کلید  Enter  استفاده از ابزار یا برداشتن اشیا یا باز کردن درها 

R پرکردن خشاب اسلحه 

F انتخاب انواع گلوله های  مختلف اسلحه ها  

  ] انتخاب اسلحه بعدی 

[ انتخاب اسلحه قبلی 

Hغالف کردن اسلحه 
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1,2,3,4,5,6 انتخاب اسلحه ها و ابزار  

Xانتخاب آخرین اسلحه مورد استفاده 

Z استفاده از دوربین چشمی و یا دوربین اسلحه ها 

G بلند کردن یا رها کردن اجساد برای انتقال آنها 

L انتخاب چراغ قوه 

Up Arrow , Down Arrowنگاه کردن به سمت باال و نگاه کردن به سمت پایین 

End نگاه کردن به سمت جلو 

M دسترسی به لیست اسلحه ها و گلوله های آنها 

N مشاهده چیزهای که پیدا کرده اید 

I مشاهده مدارک جاسوسی پیدا شده 

P مشاهده وضعیت خودتان و امتیازات بدست آورده  

Tab مشاهده لیست اهداف ماموریت   

(کلید سمت چپ کلید یک و زیر  Esc)                        `  روشن و خاموش کردن قطب نما ( رادار)  

T جهت وارد کردن کدهای تقلب  

F6 ذخیره سریع بازی  

F9 بازیابی سریع بازی ذخیره شده  

Esc دسترسی به منوی اصلی بازی  
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فصل ششم :  ماموریت ها  
در این بازی هر بار که به یک مرحله جدید می رود. جای سوژه هــای اطالعـاتی و نحـوه انجـام 

ماموریت تغییر می کند . بنابراین ممکن اســت کـه بعضـی از سـوژه هـای اطالعتـی و اهـداف 

ماموریتی را درمکانهای مختلف بیابید. دراین فصل به توصیف این عوامل می پردازیم . بــه هـر 

حال ، استراتژی و عملکردهای انجام بازی، مستلزم حضور این عوامل در صحنه بازی مــی باشـد.  

یک آدمکش حرفه ای و ناشناس در حال تعقیب ماموران درجــه یـک سـازمان یونیتـی اسـت . 

علیرغم وجود خطر ، کیت آرچر و برونو لوری همچنان کاری برای انجام دادن دارنــد. آیـا ایـن    

می تواند اولین ماموریت کیت در یک عملیات حول انگیز و خطرناک و پردسیسه باشد؟ یا فقط 

یک ماموریت معمولی و پیش پا افتاده است . 
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قسمت اول : کیت آرچر باید بمیرد 
مکان : اینو تاکیمورا - ژاپن 

ــا در رابطـه بـا یـک جلسـه بیـن المللـی از       سازمان یونیتی، کیت آرچر را به ژاپن می فرستد ت

ــد. هـدف او  گروه های جنایت کار که دریک روستا در اینوتاکیمورا برگزار می شود ، تحقیق کن

گرفتن عکس از جلسه ، بودن هیچ گونه جلب توجه ای خواهد بود.  

ــه بـا  اولین وظیفه او مالقات با مامور مخفی ایسامو هاتوری است که اطالعات بیشتری در رابط

ماموریت کیت آرچر به او خواهد داد. 

او جایی در روستا منتظر خانم آرچر است. 
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ماموریت مشکوک : 
ــداد تیرهـای پـوالدی کمـان   نکته : قبل از شروع بازی، این نکته را به خاطر داشته باشید که تع

ــد. همچنیـن مـی توانیـد  شما بسیار کم هستند، پس سعی کنید که درست از آنها استفاده کنی

تیرهایی کمان خود را که به نینجاها شلیک کرده اید از کنار اجساد آنها بردارید و مورد استفاده 

مجدد قرار دهید، اما سعی کنید که هرچه سریعتر آنها را بردارید چون اگر بقیه نینجاها اجسـاد 

همنوعان خود را پیدا کنند آنها را نابود خواهند کرد.  

درضمن پیشنهاد می کنیم که پس از کشتن یک نینجا او را با کمک کلید    G به مکان امنی بـرده 

ــاوس) و عـالوه برایـن سـعی کنیـد کـه همـواره  و درآنجا او را بگردید ( با کلید سمت چپ م

درکارهای خود احتیاط کنید زیرا ممکن است نینجا ها از آژیرخطر استفاده کرده و بقیه را خــبر 

کنند. 

کتابی را که روی ماشین قرار دادر بردارید و سپس از مسیر باغ به سمت شمال حرکــت کنیـد    

ــد. در  ( جهت حرف  N بر روی قطب نمای سمت راست و باالی صفحه ) و یادداشت را برداری

این جا دستور انجام یک هدف اختیاری که پیدا کردن 6 صفحه ازکتابچه راهنمای سازمان یونیتی 

می باشد را دریافت خواهید کرد و البته بــه عنـوان هـدف اصلـی بـاید محـل مخفـی شـدن        

هاتوری سان را پیدا کنید. 

به سمت چپ نگاه کنید تا سانتا (پرنده مینای کامپیوتری سخنگو) را ببینید و با او صحبت کنیـد . 

اوشما را با نحوه انجام اهداف و امکانات ونحوه به دست آوردن امتیازات مهارتی آشـنا خواهـد 



راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی 2 

 40

ــد کـرد. بـا زدن  کرد. انتخاب هر کدام از اعداد یک تا سه این موارد را به شما یاد آوری خواه

کلید 4 از سانتا جدا شوید. 

ــد . لوازمـی را کـه بـه آنـها احتیـاج  دوباره به سمت شمال حرکت کنید و دوباره سانتا را ببینی

ــام  خواهیــد داشت در طول مسیر بردارید. درجاده به سمت شرق یا چپ پیشروی کنید و تم

نامه ها را بردارید. 

ـد.  در جلوی دروازه چوبی یک نینجا وجود دارد. او را از بین برده و از دروازه های چوبی عبور کنی

نینجا ها را از بین ببرید و به تمام دستوراتی که از سوی سانتا دریافت می کنید به دقت گــوش 

کنید ( او درطول تمامی مراحل اولیه بازی با شما خواهد بود تا اطالعات الزم را دراختیارتان قرار 

دهد). درخیابان اصلی به راه خود ادامه دهید و تسلیحات و بسته کمــک هـای اولیـه ای را کـه    

می بینید، بردارید. هنگامی که به پیچ خیابان نزدیک شدید با احتیاط حرکت کنید. دو نینجا آنجا 

هستند، آنها را از بین برده و به سمت انتهای خیابان بروید . 

ـارآخرین  دو نینجای دیگرجلوی دروازه هستند، آنها را نیز از بین ببرید. از کوچه باریکی که در کن

خانه ای که درسمت راست قرار دارد عبور کنید. 
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درقسمت پشت خانه محل عبوری دردیوارچوبی وجود داردکــه بــه مرحله بعــدی می رود. 
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خبر های بد : 
صبر کنید تا یکی از نینجاها از محل دور شود ( اگرمی خواهید به صورت مخفیانه عمل کنید ایــن 

کار را بکنید و درغیر این صورت ، به سادگی هر دوی آنها را بکشید). 

یادداشتی را که بر روی دیوار وجود دارد بردارید. این پیامی از طرف هاتوری سان می باشد که 

به شما می گوید چهار پیام رمز گذاری شده را که درخانه های اطراف وجود دارند، پیدا کنید تا 

بتوانید محل مخفی او را بیابید. همچنین در نامه خود گفته است که هدیــه ای در کنـار ماشـین 

ـه در  فروش نوشابه قرار داده است . شما نمی توانید قبل از پیدا کردن یک دستگاه رمز گشا ک

نزدیکی ماشین فروش نوشابه قرار داده شده است ، این پیام ها را رمز گشایی کنید. 
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ــد. تمـام  به خیابان برگشته و در تقاطع بعدی به سمت چپ بروید و درطول خیابان حرکت کنی

نینجاها را از بین برده و وارد کوچه کوچکی که درسمت چپ و پشت خانه ها قرار دارد شوید. 

 

درانتهای کوچه ودرکنار کیسه های زباله ، یک چمدان در سمت چپ پیدا خواهیــد کـرد. آن را 

بردارید چون هنگامی که هاتوری سان را پیدا کردید باید آن کیف را به او تحویل دهید. (بعلـت 

ــف را در آنجـا  هوشمند بودن بازی جای کیف ممکن است تغییر کند ، بنابراین درصورتی که کی

پیدا نکردید باید دنبال آن بگردید). 
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ــه خیابـان اصلـی بـازگردیـد.  از دری که دقیقا“ درسمت راست شما قرارگرفته عبورکنید تا ب

درست در مقابل شــما ماشـین فـروش نوشـابه و کنـارآن چـیزی کـه بـر طبـق یادداشـت          

ــتگاه رمـز گشـایی  هاتوری سان به آن احتیاج داشتید وجود دارد، آن را بردارید. این همان دس

ــن اسـت  است که به آن احتیاج دارید ( چون بازی به صورت هوشمند طراحی شده است ممک

بسته را در آنجا پیدا نکنید و برای پیدا کردن آن باید به دنبال ماشین نوشابه فروشــی دیگـری 

بگردید و درآنجا بسته را بیابید). 

ـا  به کوچه پشتی که کیف در آن بود برگردید واز همان راهی که آمده بودید برگردید. در آنج

و روی در خانه ای که درسمت راست قرار دارد یــک یادداشـت رمـزگـذاری شـده را ( یـک 

عالمت سوال بر روی آن است ) پیدا خواهید کرد. 

ـدوق  آن را با کلید سمت چپ ماوس رمز گشایی کنید. این یادداشت حاوی پیامی راجع به 3 صن

پستی است که در نزدیکی یک فروشگاه قرار دارند . حال خود باید این معما را حل کنیــد. البتـه 

این را هم بدانید که این معما، معمای بسیار ساده ای است و فقط باید از سرنخ هایی که درایـن 

پیام به شما داده شده است ، استفاده کنید. 

به عنوان مثال، درب صندوق پستی خاکستری باید بسته بماند، پس آن را بســته نگـاه داریـد و 

درحالیکه بقیه آنها را باز و بسته می کنید منتظراتفاق خاصی باشید. اگراتفاقی نیافتاد می توانیـد 

یادداشت های رمزشده دیگر را پیدا کرده و آن ها را نیز رمز گشایی کنید .  
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ممکن است در یادداشت های دیگر ذکر شده باشد که درب کدام یــک از صندوقـهای دیگـر 

ــافتن فروشـگاه  باید باز یا بسته باشد و کجا می توانید فروشگاه را پیدا کنید. به هر حال برای ی

احتیاجی به این کارها نیست زیرا فروشگاه درسمت راست و مقابل همان ساختمانی اســت کـه 

شما با استفاده ازآن وارد خیابان اصلی شدید ( جایی که از آن بیرون آمــده و ماشـین فـروش 

ــازگشـته و بـه  نوشابه را دیدید)، پس باید به سادگی و با استفاده ازهمان در به خیابان اصلی ب

ــوار را  سمت راست نگاهی بیاندازید . هنگامی که در سمت راست، صندوق های پستی روی دی

ــازخواهد  دیدید، با باز و بسته کردن در آنها و یافتن ترکیب مناسب، دری درآن سوی خیابان ب

ــا سـه صنـدوق پسـتی دیـواری بـه        شد ودرآنجا هاتوری سان شما را صدا خواهد زد (در آنج

رنگ های قرمز، آبی و خاکستری وجــود دارد). بـا او صحبـت کنیـد و مغـازه ای را کـه در آن 

قراردارید برای یافتن چیزهای مفید جستجو کنید. 

ــد سـمت  او شما را از اخبار بدی که درمورد جابجای محل جلسه است مطلع خواهد کرد. با کلی

ــات الزم را از  چپ ماوس با او صحبت کنید تا دیگر چپزی برای گفتن نداشته باشد و تمام اطالع

ـک  او گرفته باشید. حال بعد از خارج شدن از مغازه به سرعت خود را درجایی مخفی کنید زیرا ی

نینجا ازسمت راست (شرق) خیابان به سوی شما درحال حرکت می باشد. شما مــی توانیـد بـه 

سرعت به سمت دیگر دویده و به پشت ساختمانی که درسمت راست فروشــگاه قـرار دارد 

ـاد  بروید. این کار باعث می شود تا بتوانید به راحتی نینجا را بدون این که سرو صدای زیادی ایج

کند از پا درآورید. 
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ـد  سپس دوباره به خیابان اصلی بازگشته و به سمت همان جای که نینجا قرار داشت حرکت کنی

و از دری که روی آن کلمات ژاپنی قرمز رنگ نوشته شده بگذرید. 

با دقت و احتیاط به حرکت خود ادامه دهید چون در انتها مسیر و محــل چرخیـدن بـه سـمت 

راست یک نینجا وجود دارد. دقت کنید که اگر در این جا یکی ازآنها ، زنــگ خطـر را بـه صـدا 

ـم  درآورد تعداد بسیار زیادی از نینجا ها به شما حمله ور خواهند شد. پس به شما توصیه می کن

که جوانب احتیاط را رعایت کرده و مخفیانه پیشروی کنید و سعی کنید تا یکی، یکی نینجاها را بــا 

کمان پوالدی خود و از فاصله زیاد از پا درآورید. اگر مایل نیستید از این روش اســتفاده کنیـد ، 

سکه را انتخاب کرده و آنرا روی قسمت چوبی زمین بیاندازید و هنگامی که یکی از نینجاها برای 

دیدن آن نزدیک می شود او را از پا درآورید. 

اگر زنگهای خطر به صدا درنیایند شما فقط با چهار یا پنج نفر از نینجاها مواجه خواهید شد پــس 

خود را به خوبی برای مقابله با آنها آماده کنید. برای مبارزه هایی که در فاصله نزدیــک انجـام 

می دهید شمشیر سامورایی را پیشنهاد می کنیم (زیرا درایــن صـورت مـی توانیـد در مـیزان 

مصرف تیرهای خود صرفه جویی کنید).  

یادداشتی را که برروی دیوارساختمانی که درسمت راست شما قرار دارد رمز گشایی کنید. در 

این یادداشت بیان شده که محل جلسه به ساختمان اصلی منتقل شده اســت. سـاختمان کنـار 

یادداشت را جستجو کرده و سعی کنید یک دوربین را برای کمان پوالدی خود بیابید. 
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ــی  می توانید درب کشوها و کمدها را با کلید سمت چپ ماوس باز کنید. حاال باید از همان راه

ــوید). در  که آمدید به سمت هاتوری سان باز گردید ( با این کار دیگر با نینجایی مواجه نمی ش

ــان بـا  صورتیکه  مایلید می توانید بقیه راهها را نیز امتحان کنید. در هر صورت محل هاتوری س

عالمت  I  بر روی قطب نمای شما مشخص شده است. 

ــده اسـت   پس از رسیدن به محل هاتوری سان با او در مورد مکانی که جلسه به آنجا منتقل ش

صحبت کنید. او به شما نقشه ای خواهد داد که با استفاده ازآن می توانید به ســاختمان اصلـی 

برسید ( جایی که جلسه درآن برگزار می شود) و بخش بعدی شروع خواهد شد. 
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قسمت دوم : خداحافظ جاسوس  
مکان : اینو تاکیمورا – ژاپن 

پس از مالقات با ایسامو هاتوری ، خانم آرچر متوجه می شود که محل جلســه تغیـیرکرده و بـه 

ساختمان اصلی روستا منتقل شده است. کیت نقشه ای از هاتوری دریافت می کنــد کـه محـل 

ــه  جلسه در آن مشخص شده است. این اطالعات به کیت کمک می کند که با موفقیت از جلس

عکس بگیرید. 

ــل بـازگشـته و بـا  پس ازگرفتن موفقیت آمیز عکس از جلسه جنایت کاران، او باید به سمت پ

یاماتاسان مالقات کند. 

ــه توکیـو  یک گروه ویژه از یونیتی درکنار پل منتظر او می باشند تا او را پس از اتمام ماموریت ب

بازگرداند. 
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آن جاسوس اینجاست : 

نکته : از دوربین جدیدی که دارید به خوبی استفاده کنید. 

ــادویی  از کوچه ای که در مقابل آن قرار دارید مستقیم به جلو حرکت کنید. یادداشت و جعبه ک

را بردارید. در این ماموریت با سه عالمت گچی بر روی زمین مواجه می شوید که باید آن ها را 

پیدا کرده و پاک کنید . البته این کار انتخابی است. 

ــگ  به گفتگو کوتاه گوش دهید و سپس به سمت چپ بپیچید تا با نینجاها روبرو نشوید زیرا زن

خطر درهمان نزدیکی است، پس حمله به آنها غیر از این که توجه دشمنان بیشتری را به ســوی 

شما جلب کند هیچ سودی برایتان ندارد.  همیشه سعی کنید به صورت مخفیانه آنــها را از بیـن 

ـمت  ببرید. به سمت چپ یا شرق درطول خیابان اصلی پیشروی کنید و نینجاها را بکشید و به س

ـاز  انتهای خیابان بروید جایی که درسمت راست شما دروازه ای قرار دارد که نمی توانید آن را ب

کنید. 

ــه  درسمت چپ شما اولین عالمت گچی جلوی یک در وجود دارد، آن را پاک کرده و به جایی ک

از آن آمدید بازگردید ( از صندوق پستی و ماشین فروش نوشابه به عنــوان عالمـت اسـتفاده 

کنید). 

درطول خیابان اصلی به سمت غرب یا راست بروید. در آنجا یک نینجا وجود دارد.  او را از بیــن 

ــه سـمت  ببرید. دومین عالمت گچی درسمت چپ شما قرار دارد آن را پاک کرده و دوباره ب
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ــروش نوشـابه وصنـدوق پسـتی را کـه  شرق یا چپ در طول خیابان پیش روی کنید. ماشین ف

درسمت چپ شما قرار دارند رد کنید و درطول خیابان اصلی جلو بروید. 

کوچه ای را درسمت راست خواهید دید ، وارد آن شوید. 
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ــاز بـزرگ برسـید. در انتـهای محوطـه  از این راه به حرکت خود ادامه دهید تا به یک فضای ب

بزرگی که درآن قرار دارید و درسمت چپ پنجره باز یک اتاقک وجود دارد.  

 

از آن عبور کرده و داخل ساختمان شوید. حاال خود را داخل یک انبارکوچک خواهید یافت و پیغام 

عکس گرفتن ازجلسه را دریافت می کنید. چند نینجا بیرون از انبار هستند. 

از انبار خارج شده و با احتیاط حرکت کنید. در صورت امکان بدون ایجاد هــرگونـه سـروصدای 

تمامی نینجا ها را ازبین ببرید. از مسیر سنگ فرش شده داخل چمن ها به سوی ساختمانی کــه 
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درسمت چپ شما قرار دارد و درجلوی آن یک چراغ آبی رنگ آویزان است حرکت کنیــد. در 

این ساختمان به دنبال نامه ای در رابطه با ایساکو بگردید. 

از خانه خارج شده و به سمت چپ بروید و از کنار خانه واز مسیرسنگ فرش شده  بــه سـمت 

جنوب غربی حرکت کرده و داخل ساختمانی کــه درسـمت چـپ شـما قـرار دارد بـه دنبـال         

نامه های دیگری بگردید(دو نینجا درآنجا هستند). 

درطول مسیرخود باید یک مسلسل بی صدای SMG پیدا کنید ( ما آن را در دومین انبار بعــد 

از ساختمان پیدا کردیم ولی ممکن است شما آن را درجای دیگری بیابید). به حرکــت خـود بـه 

ــنگ فـرش شـده ادامـه داده و از در بـاز عبـور کنیـد.  سمت جنوب غربی و امتداد مسیر س

یادداشت کنار در را بردارید. این نامه به شما می گوید که هیچ سروصدایی ایجاد نکنید چــون 

در غیراین صورت امتیاز مهارتی شما کم خواهد شــد و نمـی توانیـد از جلسـه عکـس بگـیرید.        

ــا اسـتفاده کنیـد        می توانید از کمان پوالدی و یا مسلسل SMG خود برای از بین بردن نینجا ه

( البته اگر تاکنون مسلسل را پیدا کرده باشید ) . 

ـو  مسیرسنگ فرش شده را به سمت جنوب شرقی یا سمت راست دنبال کنید. همانطور که جل

می روید مسیر سنگ فرش شده به سمت شمال می پیچد و شما را به سوی یک خانه هدایــت 

می کند. درسمت راست خانه یک سکوی چمن کاری شده ای و یک پنجره در ســمت چـپ آن 

وجود دارد که می توانید درآنجا یک کیف حاوی مهمات پیـدا کنیـد . هیـچ سـروصدایی ایجـاد 

نکنید و با دوربین جاسوسی مخصوص خود از پشت پنجــره و از رئیـس گـروه هـارم و ایسـاکو 
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عکس بگیرید ( برای انتخاب دوربین جاسوسی از کلید 6 استفاده کنید).پس از گرفتن عکس بـه 

ادامه داستان توجه کنید. 

ــه یـافتن آخریـن عالمـت گچـی و آخریـن صفحـه از          حاال شما دوراه دارید. یکی از این راهها ب

نامه های ایساکو منتهی می شود. مسلما" انتخاب این راه باعث خواهد شد تا با دشمنان بسیاری 

مواجه شوید و به امتیازمهارتی درحدود 1000 امتیاز دست پیدا کنید. 

دومین راه و در حقیقت راه سریعترآن است کــه از دروازه اصلـی کـه درسـمت چـپ شـما و 

ـان  روبروی در ساختمانی که از آن عکس گرفتید قرار دارد، عبورکرده و به سمت شمال درخیاب

ــن  اصلی پیشروی کنید و از کوچه ای که بعد از صندوق پستی قرار دارد بگذرید و به جایی که ای

ــده و بـه  مرحله را از آن جا شروع کردید باز گردید. یادداشت را بردارید و بقیه داستان را دی

قسمت بعدی بازی بروید. 
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اگر روش اول را انتخاب کردید به انباری که از طریق پنجره بــه آن وارد شـدید بـازگردیـد . 

درست خارج از انبار( در سمت چپ، اگررو به سمت درانبـار ایستاده باشید) دری وجود دارد.  

 

ــال آخریـن صفحـه نامـه  ازآن عبور کرده و درخانه ای که درسمت چپ شما قرار دارد به دنب

ایساکو بگردید. از در کنار خانه عبور کرده و داخل خیابان شوید و نینجاها را بکشید. 

ــه ژاپنـی). آخریـن   بعد از آن در و در سمت راست یک تابلوی آبی رنگ وجود دارد ( با 2 کلم

عالمت گچی را بر روی زمین و نزدیک آن خواهید دید. آن را پاک کرده ودرطول خیابان پیــش 
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ــه پشـت آن برسـید و  بروید تا به یک حیاط برسید. از حیاط به سمت چپ ساختمان بروید تا ب

یک در را ببینید. 

درست در پشت این در یک نینجا وجود دارد که خیلی به زنگ خطر نزدیک است پــس کـامال“ 

ــه سـمت چـپ را  مراقب باشید و اسلحه خود را آماده کنید. پس از کشتن نینجاها ، اولین کوچ

ــان را  انتخاب کرده و به جایی که این مرحله را از آن جا آغاز کردید باز گردید. نامه هاتوری س

بردارید. در نامه توضیح داده شده است که بعلت زیاد بودن تعداد نینجاها او از آنجــا رفتـه و 

شما باید به محل پل و پیش یاماتا سان بروید. از در عبور کرده و به قسمتی دیگری از داســتان 

توجه کنید و به مرحله بعد بروید.  
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قسمت سوم : پروژه اُمگا 
مکان : سیبری 

ـیبری  بر طبق تصاویر جاسوسی هوایی ، یک پایگاه نظامی متروک اما درحال فعالیت روسی در س

ــال انجـام  شناسایی شده است و آقای بارنز گمان می کند که در این محل پروژه ای سری درح

است. 

ــود بعـد از انجـام مـاموریت در  اولین مرحله ماموریت خانم آرچرآن است که ابتدا راه فرار خ

سیبری را تسهیل کند. یک خرابکاری کوچک باعث خواهد شــد تـا از رسـیدن نیروهـای کمکـی 

جلوگیری شود. 

ــرده  سانتا یک خلبان محلی را که کامال" به محل آشناست برای کمک به کیت آرچر استخدام ک

است. کیت باید به هر قیمتی که شده ازجان این خلبان حفاظت کند. 
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به سیبری خوش آمدید : 
ــهای کـامپیوتری  شما باید چندین کار را برای تنبل ترین شخصیت بازی که تاکنون درتاریخ بازی

دیده شده انجام دهید، یعنی خلبان خودتان. 

ــوش کـرده اسـت کلیدهـایش را بیـاورد.  با او صحبت کنید و او به شما خواهد گفت که فرام

بنابراین درب کلبه را باید خودتان باز کنید. 

بعد از باز کردن دردوباره با او صحبت کنید و او از شــماخواهد خواسـت کـه ژنراتـوری را کـه 

ـه  درپشت کلبه قرار دارد برایش روشن کنید. این کار را برای او انجام دهید. به پشت کلبه رفت

و ژنراتور برق را روشن کنید. 

دوباره پیش او بروید و با او صحبت کنید. او از شــما خواهـد خواسـت تـا بـا رئیسـتان ، برونـو 

دریونیتی یک تماس رادیویی برقرار کنید. به اتاق عقبی رفته و از فرستنده استفاده کنید.  

ــاری کـه در سـمت چـپ محـل ژنراتـور قـرار دارد بـه شـما                برونو اطالعاتی راجع به قفل انب

می دهد. در این لحظه سربازان روسی به سمت کلبه شما می آیند. آنها را بکشید. 

به سمت انبار بروید و وسایل مورد نیاز خود را بردارید. دوباره پیش خلبان بــرگردیـد و بـا او 

ـوع  صحبت کنید. او به شما خواهدگفت که سورتمه برفی بنزین ندارد. البته می توانید این موض

را با کلیک کردن برروی سورتمه برفـی پشت کلبه نیز  بفهمید. 

ــه ودرانتـهای راه  به سمت پایگاه سربازان روسی بروید. این پایگاه در سمت شمال و پشت کلب

برفی قرار دارد. (ازجهت   N قطب نمایتان استفاده کنید). 
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ــار گوشـه  در آنجا 4 سرباز روسی وجود دارند که می توانید آنها را از پا در آورید. بنزین در انب

ــتگاه بـرش فلـزات خـود  شمال شرقی محوطه قرار دارد و برای باز کردن قفل آن باید از دس

استفاده کنید.  

به سمت کلبه خود بازگشته و از سورتمه برفی استفاده کنیــد. بـه پایگـاه سـربازان درسـمت 

ــکوی  شمال بازگردید. حاال در آنجا سربازان دیگری انتظارتان را می کشند اما فقط به سمت س

ـا از روی  پرشی که توسط تخته و الوار بر روی تانکر بزرگ کنار دروازه اصلی ایجاد شده برانید ت

        I    ــیر جـاده و بـه سـوی جـهت حصار قفل شده بپرید. به قطب نمای خود نگاه کنید و درمس

که قطب نما نشان می دهد حرکت کنید.  

ــاهی بیـاندازید.  پلی را خواهید دید. از آن بگذرید و بایستید. پیاده شده و به سمت چپ پل نگ

راه باریکی را خواهید دید که شما را به زیر پل که پایه های آن وجود دارد خواهد برد. 

ــگ قرمـز مشـخص شـده  درطول آن حرکت کرده ودر زیر پل بمبها را در محل های که با رن

کارگذارید ( برای استفاده از بمب ها از کلید 5 استفاده کنید). 

مراقب تخته ها و الوارهای پوسیده باشید. پس از کار گذاشتن هر ســه بمـب سـوار سـورتمه 

برفی خود شده و درطول جاده حرکت کنید. به یک پست نگهبانی خواهید رسید. 2 سـربازی را 

ــرا نمـی توانیـد بـا آن از  که در آنجا قرار دارند بکشید. وسیله نقلیه خود را همانجا بگذارید زی

ــود تـا بـه مرحلـه بعـد  دروازه عبور کنید. پست نگهبانی را جستجو کرده و ازدردیگر خارج ش

بروید.  
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نیروگاه : 
ــرار دارد اسـتفاده کـرده و در  ازیکی از سورتمه های برفی که در طرف دیگر پست نگهبانی ق

طول جاده حرکت کنید. کامال“ مراقب باشید زیرا کمی جلوتــر و درطـول جـاده کـامیونی بـا 2 

سرباز وجود دارد. 

وقتی از شر سربازان خالص شدید، به منطقه سمت راست کامیون نگاهی بیاندازید تا تابلوی را 

ببینید که شما را به سمت برج مخابراتی هدایت می کند. درآن مسیر حرکت کنید. 
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ــا  بخاطر وجود چند کنده درخت درمسیر، مجبور می شوید از وسیله نقلیه خود پیاده شوید و ب

عبور از این درختان به مرحله بعد می روید . 
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برج مخابراتی : 
ــک سـرباز در مسـیر شـما قـرار   بقیه راه را پیاده طی کنید. مراقب باشید زیرا ممکن است ی

ــی رسـید. مخفیانـه وارد اولیـن سـاختمانی کـه         داشته باشد. خیلی زود به یک اردوگاه دیگر م

می بینید شوید. داخل ساختمان چند سرباز وجود دارند. می توانید به داخل حملــه ور شـده یـا 

فقط به آرامی و مخفیانه وارد شوید، بهرحال فرقی نمی کند. 

هرکه را درآنجا می بینید از پا در آورید و آنجا را برای یــافتن چیزهـای مفیـد جسـتجو کنیـد. 

همچنین انباری را که در آن سوی اردوگاه قرار دارد جســتجو کـرده و پسـت نگـهبانی را نـیز 

بگردید. ممکن است بعضی اشیاء مهم و مقداری مهمات و یک بمب و صدا خفه کن را درآن جــا 

ـید .  پیدا کنید. به سمت جنوب یا راست اردوگاه رفته واز تپه باال بروید تا به برج مخابرات برس

مخفیانه وارد آنجا شوید و تمام سربازان را بکشید و بمبی را روی پســت بـرق زیـر بـرج کـار 

بگذارید.  

در این زمان شما یک پیام رادیویی را می شنوید که در آن درباره فرد مشــکوکی کـه در کلبـه 

شما پیدا شده است صحبت می کند، یعنی خلبان شما. همانطور که مشغول کارگذاشــتن بمبـها 

ــه  هستید صدای کامیونی را می شنوید که به شما نزدیک می شود . این ها سربازانی هستند ک

خلبان شما را به محوطه ای که درانتهای تپه قرار دارد می آورند.  

همچنین ممکن است بتوانید یک تفنگ دوربین دار را در آنجا پیدا کنید پس به دقــت آنجـا را 

جستجو کنید. 
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ــه حرکـت  به سمت اردوگاه پایین تپه باز گردید. همانطور که در مسیر خود به سمت پایین تپ

می کنید، سانتا شما را از دستگیری خلبانتان آگاه می کند و حاال شما باید او را آزاد کنید.  

او را به ساختمان انبارکه درسمت راست شما در حالیکه به سمت پایین تپه درحرکــت هسـتید 

ـما  برده اند. به آن مکان حمله کنید و تمامی سربازان را بکشید اما مراقب باشید که به خلبان ش

هیچ آسیبی وارد نشود. 

ــا دروازه  هنگامی که تمام سربازان داخل انبار را از سرراه برداشتید خلبان شما به شما میگوید ت

را برایش باز کنید تا او فرار کند. او از شما خواهد خواست که هر وقت منطقه امــن شـد بـه او 

ــاختمان انبـار  خبر دهید تا راه بیافتد وقتی این کاررا انجام دادید و او موفق به خارج شدن از س

ــد شـد. نگـران خلبانتـان نباشـید ، زیـرا در چنیـن  شد تعداد زیادی از سربازان پدیدار خواهن

شرایطی او مطابق دلخواه خود مخفی خواهد شد تا زمانی که شما به او بگویید حرکت کند. 

ــل پاکسـازی  فقط مطمئن شوید که تمامی سربازان مرده اند . ممکن است مجبور باشید تا عم

منطقه را سه بارتکرار کنید ( شما باید برای به حرکت درآوردن خلبان با او صحبت کنید). 

ــاق  وقتی خلبان در جلوی دروازه خروجی قرار گرفت در را برای او باز کنید ( کلید دروازه در ات

نگهبانی است).  

ــته مـی شـود  شما نمی توانید به همین ترتیب این مکان را ترک نمایید زیرا دروازه سریعا“ بس

پس مجبورید از همان راهی که آمده بودید باز گردید. درطول جاده تمامی ســربازانی را کـه 

ــرج مخـابرات  می بینید بکشید. مراقب نارنجکهای آنها باشید. وقتی به نزدیکی جاده درپایین ب
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ــاد. جلـو رفتـه و  رسیدید، برج منفجر می شود. نگران نباشید ، برج برروی سرشما نخواهد افت

سوار بر سورتمه برفی خود شده و به مرحله بعدی بروید. 
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نیروگاه : 
  N  ) به سمت کامیونی که وسط جاده دیدید و از کار افتاده بود بازگردید و به ســمت شـمال

قطب نما ) به حرکت خود ادامه دهید (جهت I را که قطب نمایتان نشان می دهد دنبال کنید). 

بزودی  به حصاری که دریک ساختمان وجود دارد خواهید رسید. هرگاه آن را دیدیــد وسـیله 

ــه جـایی منتـهی   نقلیه خود را نگاه دارید. توجه کنید که درسمت چپ، مسیری وجود دارد که ب

می شود . 
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ــتید جلـو برویـد. پیـچ را رد کنیـد و بـا   ازآن مسیردر حالیکه سوار به سورتمه برفی خود هس

سرعت تمام به وسیله تپه برفی آنجا که یک تابلوی پرش با سورتمه برفــی ممنـوع درکنـارآن 

است به سمت دیگر جاده بپرید. 

ــه سـمت  به حرکت خود درطول مسیرادامه دهید تا به یک دره برسید. از روی آن پریده تا ب

ــه مقـداری تجـهیزات خواهیـد  دیگر آن بروید. با این کار به یک کلبه مخفی می رسید. در کلب

ــد تـا بـا  یافت. هنگامی که ماموریت خود را به انجام برسانید باید دوباره به این مکان بازگردی

مرکز فرماندهی تماس بگیرید.   

ــوید. بـه  تمام چیزهایی را که به آن احتیاج دارید برداشته و دوباره سوارسورتمه برفی خود ش

سمت جنوب غربی حرکت کنید و دوباره به دره بازگردید. از ســمت راسـت بـه پـایین و بـه 

ــابلوی درآنجـا وجـود دارد کـه راه  طرف جاده ای بروید که به سمت جنوب شرقی می رود. ت

ــد . هنگـامی کـه بـه  صحیح را به سمت محل ماموریتتان نشان می دهد. درآن مسیر جلو بروی

چندین سنگ بزرگ رسیدید وسیله نقلیه خود را رها کرده و از روی آنها گذشته وآنقدر پیــش 

بروید تا به مرحله بعدی برسید. 
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یک مشکل : 
درطول جاده به جلو حرکت کنید. وقتی به یک سنگ بزرگ رسیدید کمــی بـا احتیـاط حرکـت 

کنید و مخفیانه به راه خود ادامه دهید. درآن حوالی وکمی جلوتر تعدادی سرباز وجود دارنــد. 

آنها را از بین ببرید و مسیری را که توسط  I بر روی قطب نما مشخص شده است دنبال کنیـد. 

درطول جاده پیش بروید تا جاده به سمت غرب بپیچد. 

ــمت  2 سرباز را خواهید دید که مشغول کباب کردن یک خرگوش هستند. آنها را کشته و به س

جنوب پیش بروید و به محلی برسید که در آن قسمت حصار دور نیروگاه خراب شده است.  
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قبل از ادامه دادن بازی آن را ذخیره کنید. می توانید به آنهاحمله کــرده و یـا مخفیانـه آنـها را 

ــه همـراه دارد بکشـید. او مشـغول  بکشید. فقط مطمئن شود که نگهبانی را که دسته کلیدی ب

ــایی اسـت  حفاظت ازساختمانهای سمت چپی که حاوی ژنراتورها می باشد، است  و آن همان ج

ــیروگـاه  که شما باید درآن یک بمب کار گذارید. مواد منفجره را در داخل یکی ازساختمانهای ن

ــربازان کمـتری بـه آنجـا  پیدا خواهید کرد. وقتی این کاررا انجام دهید، باعث خواهد شد تا س

حمله ور شوند. 
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ــده اسـت و بیـن 2 ژنراتـور وجـود دارد کـار  شما باید بمب را در دریچه کف اتاق که قفل ش

بگذارید. بالفاصله پس از کار گذاشتن بمب مخفی شوید تا خود آسیب نبینید.  

 

ــد بـازگردیـد. در طـول راه سـربازانی را کـه  پس ازانفجار بمب از همان راهی که آمده بودی

خواهید دید از بین ببرید. سورتمه برفی را سوار شده و به سمت کلبه مخفی حاوی فرســتنده 

بروید. مسیر جاده را ادامه دهید تا وارد مرحله بعدی شوید (محل صخره ها) دوباره بــه کلبـه 

ــا ایـن بخـش را نـیز بـه پایـان  مخفی حاوی فرستنده باز گردید و از فرستنده استفاده کنید ت

برسانید. 
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قسمت چهارم : نفوذ به تشکیالت هارم  
مکان : سیبری 

ـروژه  پس از تجزیه و تحلیل اطالعات جاسوسی، یونیتی متقاعد می شود که اطالعات مربوط به پ

امگا در ساختمان اصلی اسناد و مدارک سری و در قلب پایگاه روسی نگاه داری می شود. 

به سختی از این محل مراقبت می شود و بنابراین  دسترسی کیــت آرچـر بـه ایـن مرکـز کـار      

ــپس از  ساده ای نخواهد بود. او باید به تنهایی وارد آنجا شده ، مدارک را به دست آورده و س

آنجا فرار کند. 

خوشبختانه ، او کار خود را درهنگام شب شروع خواهد کرد که این کار درانجــام مـاموریت بـه 

اوکمک شایانی خواهد کرد. 
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محوطه بیرونی : 

ــها  نکته : محافظین این بخش حرفه ای تر عمل می کنند پس انتظار نداشته باشید که همگی آن

ــه  را بکشید. وارد شدن به یک مکان درحالیکه مشغول تیراندازی هستید ایده خوبی نیست. البت

اگرازاسلحه مجهز به صدا خفه کن استفاده کرده و به جستجوی اجساد و سربازان بیهوش شده 

بگردید برایتان سودمندتر خواهد بود. 

ـد   به سمت سنگرسمت چپ رفته و داخل آن شوید. ازنردبان پایین بروید. داخل سنگرمی توانی

ـای  لباس، نارنجک و حتی تله خرس پیدا کنید. از دستگاه برش فلزات خود برای باز کردن لوال ه

دراستفاده کنید.  

ــد  نکته : نکته اصلی که در این جا کاربرد بسیاری دارد مربوط به ساختمانها است. شما می توانی

ــراغ آن روشـن اسـت شـدید، چـراغ آن را  از پنجره ها وارد شوید. وقتی وارد ساختمانی که چ

خاموش کنید وحتما“ به یاد داشته باشید که تمامی درهایی را که باز کرده اید ببندید.  

مخفیانه خارج شوید و برای رسیدن به یک ساختمان کوچک که حصارفلزی دور آن قرار دارد از 

خیابان بگذرید. درآنجا تعدادی صدا خفه کن پیدا می کنید. این وسیله برای شما که می خواهید 

ــامی کـه خـارج شـدید  به حرکت مخفیانه خود به اطراف بپردازید بسیار سودمند است. هنگ

ــد کـه بـه در  کامال“ مراقب نگهبانی که درست در مقابل شماست باشید. می توانید او را ببینی

بزرگی که عالمت قرمز رنگی روی آن وجود دارد تکیه داده است . دری که شما بعدا“ بــاید در 

آن جا بمبی کار بگذارید ( وقتی مقداری مواد منفجره پیدا کردید).  
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ــور  به پشت ساختمان بروید. شکافی را در حصارآنجا خواهید دید که می توانید از آن شکاف عب

کنید. از مسیری که پشت ساختمان بعدی است عبور کنید. در آنجا چیز زیادی وجود ندارد. 

ــپ قـرار دارد و چـراغ آن خـاموش  از آنجا خارج شده و مخفیانه به ساختمانی که در سمت چ

است بروید. آنجا یک سربازخانه متروک است. درسربازخانه 2 چیز با ارزش را خواهید یافت. 

ــار سـوخت و دوم مـواد منفجـره  اول یک یادداشت از یونیتی درباره انجام یک خرابکاری درانب

ومقداری گاز محو کننده بدن . 

ـوراخ  حال خارج شوید و به سمت سوراخی که در دیوار مقابل سربازخانه وجود دارد بروید تا س

دیگری را در ساختمان مقابلتان ببینید ( محل یک توالت و دستشوی) . 

ــغول انجـام دادن کـار خـود  تخته را کنار زده و وارد شوید. ممکن است صدای 2 نفر را که مش

ــل  هستند بشنوید. صبر کنید تا کارآنها تمام شود و سپس خارج شوید. یکی از محافظین به داخ

دستشویی می آید و پس ازآن یکی دیگر وارد می شود. سعی کنید بدون سروصدا از شــر آنـها 

خالص شوید.  
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ــاختمان برویـد. مراقـب گشـتی هـا باشـید.  دوباره از سوراخ خارج شوید و به کوچه پشت س

مخفیانه به حرکت خود ادامه دهید و وارد ساختمانها شوید. در آن جا به اطالعاتی دســت پیـدا 

ــها  می کنید که خیلی مهم نیست. چیزی که مهم است وجود ساختمان مرکزی در نزدیکی کامیون

و مخازن سوخت است. 
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ــه و همچنیـن  اینجا جایی است که میتوانید درآن یک عکس ماهواره ای از تشکیالت و حیاط یافت

برای منهدم و منفجر کردن مخازن سوخت مواد منفجره پیدا کنید. دروازه کوچکی را که پشـت 

یکی از این ساختمانها است باز نکنید (کنار یــک انبـار)  چـون بـا ایـن کـار وارد مرحلـه بعـدی              

ـــد .  می شوید. قبل از این که به مرحله بعدی بروید بمبها را بر روی مخازن سوخت کار بگذاری

ــاه )کـار گذاریـد. ایـن  همچنین باید مـــواد منفجره را روی دروازه جلویی (دروازه اصلی پایگ

اهداف را به پایان برسانید و سپس به سوی در کوچک حرکت کنید. 

هنگامی که تمام بمبها را کارگذاشتید به سمت دررفته و وارد مرحله بعدی شوید. 
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ساختمان اسناد قدیمی : 
یادداشت روی دیوار را بردارید. این یادداشت اطالعاتی در مورد دوربین های مخفی بــه شـما 

ــار خواهـد  می دهد و بیان می کند که درصورت دیده شدن توسط یکی از آنها آژیر خطر به ک

افتاد. دو سرباز پشت در هستند بنابراین حدود یک دقیقه صبرکنید تا از آنجا برونــد و سـپس 

در را باز کنید. 

برای این که کار خود را درکمال سکوت انجام داده باشید ، ازصداخفه کــن اسـتفاده کنیـد. بـه 

هرحال به آنها اجازه ندهید تا آژیرهای خطر را به صدا درآورند و اگرآژیرهای خطر را به صــدا 

درآوردند به یک مکان تاریک رفته و پنهان شوید. 

ـب  درست درمقابل در و سمت راست ، درقفل شده ای قرار دارد. با احتیاط و درحالی که مراق

سربازان هستید دررا باز کنید. داخل اتاق بســته ای را خواهیـد یـافت کـه حـاوی یـک نامـه و       

گلوله هایی برای از کار انداختن دوربین های امنیتی است.  

ــارج شـوید. سـربازانی را کـه  برای یافتن اطالعات بیشتر این مکان را جستجو کرده و سپس خ

سرراهتان قرار می گیرند نابود کنید. اگر آژیر خطری به صدا درنیاید فقط با سه یا چهار سرباز 

مواجه خواهید شد.  

وقتی کارخود را دراین طبقه به پایان رســاندید، از اولیـن در سـمت راسـت در ورودی ( قبـل 

ازدری که قفل آن را باز کردید ) عبور کنید و سپس از درسمت راست و پله ها پایین روید. بـه 

ـرده و   راه خود ادامه دهید و سربازان و محافظین طبقه پایین را بکشید. طبقه پایین را جستجو ک
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ــود دارد کـه نوشـته اسـت ژنراتـور نـرده هـای          ژنراتور را پیدا کنید ( که روی آن تابلوی وج

برق دار). یادداشتی را که کمی جلوتر قرار دارد بردارید. 

در این یادداشت آمده است که برای از کار انداختن ژنراتور باید مقداری شکردرآن بریزید.  

ــربازان را بکشـید امـا از  از پله ها باال رفته و به طبق دوم بروید. تمام اتاقها را جستجو کنید و س

ــد و  راهروی که در آن دو نیمکت وجود دارد عبور نکنید زیرا با این کار به مرحله بعدی می روی

ــه و وارد سـومین  دقیقا“ زیرنگاه دوربین خواهید بود. بنابر این پله ها را یافته واز پله ها باال رفت

ـدید)  طبقه شوید و تمام اتاقها را بگردید. دراتاق سمت چپ (سمت چپ جایی که از آن وارد ش

پنجره ای وجود دارد که شما را به مرحله بعدی می برد . 
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بعد از آنکه تمامی اتاقها را گشتید از پنجره خارج شده و به کوچه بروید. در کوچه یــک سـطل 

آشغال بزرگ قرار دارد. به سمت شمال به راه خود ادامه دهید اما کامال“ مراقب باشید زیــرا 

در آخر مسیر یک دوربین امنیتی وجود دارد .  

 

دوربین امنیتی را با اسلحه مخصوص و گلولــه هـای خـراب کننـده دوربیـن از کـار بیـاندازید. 

ــا  همچنین کامال “ مراقب شخصی که در برج دیده بانی است باشید. اگر بخواهید او را بکشید ی

باید از تفنگ دوربین دار خود و یا اسلحه کمری مجــهز بـه صـدا خفـه کـن اسـتفاده کنیـد تـا 

سروصدایی بلند نشود.  
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تخته ای را که راه شما را سد کرده کنار بزنید و به ســمت دروازه برویـد. آیـا متوجـه تـابلوی     

نرده های برق دار شدید؟ کامال“ مراقب باشید زیرا نزدیک شدن به آن برای شما خطر ســاز 

است. چون باید از آن عبور کنید بنابر این باید ابتدا ژنراتور آن را از کار بیاندازید. 

به کوچه باز گردید و پنجره ساختمانی را که در سمت راست شما قــرار دارد بـاز کنیـد و وارد 

ساخنمان شوید. این جا یک انباراست و می توانید درآنجا  مواد منفجره پیدا کنید. این مکــان را 

جستجو کرده و سپس مخفیانه از طریق در یا پنجره خارج شوید و بسیارمراقب باشید.  

ساختمان سمت راست انبار یک توالت و دستشویی است . تعدادی کمــد در داخـل آن وجـود 

دارد که برای جستجو محل مناسبی است. درست مقابل ساختمان توالت جایی اســت کـه شـما 

باید بروید. 

ــل شـده وجـود دارد ،  این جا یک رستوران می باشد که درآن مقداری شکر در یک کابینت قف

ــه ای  همان چیزی که شما به آن نیازمندید. پس سعی کنید که حتما“ آن را پیدا کنید. سرباز خان

که درست در سمت چپ رستوران قرار دارد محل خوبی برای جستجوکردن می باشد. 

ــی کـار بگذاریـد.  شما باید بر روی مخزن سوختی که در سمت راست رستوران قرار دارد بمب

ــت. بـه طـرف  روبروی رستوران ساختمانی وجود دارد که حصاری فلزی آن را احاطه کرده اس

ـد و  درب آن بروید و مراقب دوربینی که درست باالی در قرار دارد باشید. آن را ازکار بیندازی

سپس از درعبور کرده و به طبقه دوم ساختمان بایگانی بروید. سپس از پلــه هـا پـایین رفتـه و 
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وارد زیرزمین شوید تا داخــل ژنراتورمقـداری شـکر ریختـه و نـرده هـای بـرق دار را از کـار 

بیندازید. 

دوباره باال بروید و به سوی نرده های برق دارکوچک که جلوی برج نگهبانی قرار دارد بروید. از 

آن عبور کنیدوبه این صورت امتیازاتی به خاطر وارد شدن به ساختمان اصلی دریافت کنید. 

ساختمان سمت چپ خود را جستجو کنید. درآن جا دانشمندی وجود دارد که مشغول کاراست. 

ــد کـه هنـوز  بدون ایجاد سروصدا و با بکار گیری صدا خفه کن او را بکشید. اما این را هم بدانی

ممکن است سربازانی به شما حمله کنند. ازشر همگــی آنـها خـالص شـوید و آن سـاختمان را 

جستجو کنید. در طبقه دوم ساختمان بایگانی که عالمت داس و چکش در باالی درآن قرار دارد 

ــن گـاو صندوقـها تعـدادی اسـناد بسـیار  تعدادی گاو صندوق پیدا می کنید. با دسترسی به ای

ــک دوربیـن امنیتـی دارد  محرمانه را پیدا خواهید کرد برای ورود به ساختمان از درجلوی که ی

ــه  وارد نشوید بلکه به سمت شمال حرکت کنید و به پشت ساختمان بروید. از پله ها پایین رفت

ــن  تا به زیر زمین ساختمان وارد شوید . به آهستگی در زیر زمین را باز کنید زیرا داخل زیر زمی

وپشت دربعدی نگهبانی خوابیده است . 

مخفیانه وارد زیر زمین شده و درسمت راست خود را باز کنید. این در به آشپزخانه ای کــه در 

انتهای سمت راست آن یک کانال وجود دارد منتهی می شود.  

این کانال به طبقات باالتر مرتبط است وبعدا" باید از آن استفاده کنید. 

آشپزخانه را جستجو کرده و سپس از آن خارج شوید. 
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رمز امنیتی در را با استفاده از دستگاه رمز گشای خود باز کرده و نگهبان درحــال خـواب را بـه 

آرامی از بین ببرید.  

او را برای یافتن کارت امنیتی بگردید و سپس از درسمت راســت خـود عبـور کنیـد . در آنجـا 

ـان و  محافظی وجود دارد او را کشته وآنجا را جستجو کنید. چیزهای با ارزش شامل نقشه این مک

یک لوله خالء کامپیوتررا که در اتاق بعدی قراردارد پیدا کنید.. 

از این مکان خارج شده و با احتیاط به سمت اتاق بعدی بروید، جایی که دانشمندی درآن قــرار 

ـوف  دارد. او وهر کسی را که دیدید بکشید . دراین اتاق اطالعات و عکسی راجع به دیمیتری ولک

ــا بـه دسـت  ( اورا به یاد می آورید؟ ) پیدا خواهید کرد و همچنین اطالعاتی راجع به پروژه امگ

خواهید آورد 

ــی را بشـنوید. قبـل از  ازدر دیگر اتاق خارج شوید. دراین جا می توانید صدای یک دوربین امنیت

ــردن  ادامه مسیر باید آن را از کار بیندازید دوربین در سمت راست شماست، پس از خراب ک

دوربین به سمت راست رفته و تمامی اتاقها را جستجو کنید و نامه ای از یونیتی راجع بــه ژنـرال 

نیکالی زوکف بدست آورید که در آن به شما دستورداده شــده اسـت تـا او را نـابود کنیـد . 

عکسی از او نیز دراختیار شما قرار خواهد گرفت. 

ــود رفتـه و آن را بـاز  به سمت غرب و به سوی دروازه بعدی که با کارت مغناطیسی باز می ش

کنید. 
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در سمت چپ شما اتاق ژنراتورو جایی که سانتا برای شما هدیه ای در آن گذاشته است وجـود 

ــایی وجـود دارد کـه  دارد. به اتاق ژنراتوررفته و بسته را بردارید. در سمت راست شما پله ه

شما را به مرحله بعدی خواهد برد. 

ازدری که باالی پله ها وجود دارد عبور کنید و اول به سمت چپ بروید .اولین درســمت چـپ 

منتهی به یک انبار می شود که هدیه ای برای شما در آن قرار دارد. داخل اتاق بعدی یک سرباز 

ــق دردیگراتـاق خـارج شـوید (  وجود دارد. او را از بین برده و اتاق را جستجو کنید. اگر از طری

ــاق کـامپیوتر خواهیـد رفـت. قبـل از دسترسـی بـه  آژیرخطر کنار درقرار دارد ) به سمت ات

ــوید (  کامپیوتر باید رمز آن را بدانید پس از همــان دری که از طریق آن وارد شدید خارج ش

دری که کلید برق کنار آن است). 

به سمت چپ پیچیده و به سمت دری که دقیقا“مقابل دروازه قفل شده قرار دارد بروید وارد 

ــد آن  شده و به گفتگویی که در حال انجام است و سرنخی راجع به لوله خالء وجایی که می توانی

را بیابید گوش دهید. صبر کنید تا این گفتگو پایان پذیرد و سپس دربعدی را باز کنید. 

ژنرال زوکوف پشت میز نشسته ، کار او را تمام کنید اما سعی کنید سروصدایی بلند نشود چون 

درغیر این صورت با تعداد بسیار زیادی سرباز مواجه خواهید شد. 

به جایی که از آن آمدید بازگشته و به سمت چپ و به سوی دردولنگه بپیچید . ایــن جـا همـان 

ــی خـود را آمـاده  جایی است که صدای دوربین را از آن شنیدید پس اسلحه ضد دوربین امنیت

ــمت  کنید. هنگامی که در را باز کردید به سمت چپ نگاهی بیاندازید تا دوربین را درانتهای س
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چپ اتاق و باالی یک دردو لنگه دیگر ببینیــد. مطمئـن شـوید کـه قبـل از بـه صـدا درآمـدن 

آژیرخطر می توانید آن را از کار بیندازید.  

ــی خواهیـد  دراین اتاق تعدادی دانشمند وجود دارند اما از بابت آنها خیلی نگران نباشید. اگر م

آنجا را جستجو کنید، بی سروصدا آنها را بکشید ( اگراحساس عذاب وجدان نمی کنید همگــی را 

بکشید). این اتاق را جستجو کرده و به یک سری اطالعات دسترسی پیداکنید.  

ـه  شما نمی توانید ازدری که دوربینی باالی آن قرار دارد عبور کنید پس به سمت تنها در دو لنگ

ــها قفـل اسـت.  دیگر رفته و از آن عبور کنید. در راهرو بعدی درهای وجود دارند که یکی از آن

درآنها چیزی غیر از مقداری اطالعات پیدا نخواهید کرد. 

ــه بـاال مـی رونـد  بدون شک در هنگام ورود متوجه پله هایی در سمت راست خود که به طبق

شده اید. اسلحه ازکار انداختن دوربینها را آماده کنید زیرا وقتــی بـه بـاالی پلـه هـا رسـیدید 

دوربینی را خواهید دید. وارد اولین اتاقی که در مقابلتان قرار دارد شوید ( همان اتاقی که باالی 

ــیز  آن دوربینی وجود دارد) آن را جستجو کرده و از در دیگرآن وارد اتاق بعدی شوید. آنجا را ن

جستجو کرده و به اتاق بعدی بروید که یک سرباز خواب آلود در آن قرار دارد. او را کشته و به 

دنبال اطالعات بگردید. در آنجا اطالعاتی در رابطه با یک حمله اتمی خواهید یافت.  

ــی دهیـد اطالعـات بیشـتری  می توانید تمام طبقه را بگردید . همینطور که به کارخود ادامه م

دررابطه با این موضوع کسب خواهید کرد. چیزی که مهم است این است که شما کدهای رمــز 

کامپیوتر M-9 را که پایین پله ها قراردارد پیدا کنید (این کدها دریک پاکت نامه قرار دارند). 
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هنگامی که کارخود را به پایان رساندید، به پایین پله ها و جایی که کامپیوتر قرار داشت بروید. 

به سمت راست کامپیوتر بروید تا جایی یک لوله خالء خالی را پیدا کنید. 

ـد  لوله خالء ای را که پیدا کرده بودید درآنجا قرار داده و سپس کد رمز را به کامپیوتروارد کنی

و ببینید چه اتفاقی می افتد.  

وقتی به طبقه باال رفتید و درباز شد وارد شده و از شر محافظ خواب آلودی که دراتاق ســمت 

چپ شما قرار دارد خالص شوید. وقتی به کامپیوتراصلی رسیدید ، دو انتخاب دارید. 

با کلید 1 (روی صفحه کلید خودتان) کدهای اصلی را برای دریافت اطالعات وارد کنید و با زدن 

کلید 2 (روی صفحه کلید) کدهای اتفاقی وارد کنید. اما با وارد کردن کدهای اتفــاقی بـه یـک 

سری اطالعات بی ارزش دست خواهید یافت ، بنابر این برای کسب اطالعات صحیح به کدهای 

ــت گشـته و بعـد از  اصلی نیاز دارید،  بنابراین به دنبال کدهای اصلی که در یک پاکت نامه اس

پیدا کردن آنها دوباره به سراغ کامپیوتر اصلی رفته و گزینه یک را انتخاب کنیــد تـا اطالعـات 

اصلی را به دست آورید. 

ــورد پـروژه  این کار باعث می شود تا اطالعاتی را به دست آورید ( یک صفحه چاپ شده درم

امگا). بعد از دسترسی به این اطالعات آژیر خطر به کار خواهد افتــاد. بالفاصلـه دور زده و بـه 

ــارزه  مقابله با اعضای گروه هارم بپردازید و با سربازان روسی که به دنبال آنها خواهند آمد مب

کنید . می توانید پس از کشتن اعضای گروه هارم از مسلسل گوردن 9 میلی مــتری بـی صـدای 

آنها نیز استفاده کنید. به راه خود ادامه دهید و مسیر را پاکسازی کنید. 
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ازپله ها پایین رفته و وارد اتاق رختشویخانه شوید و از کانال سمت چپ اتاق به داخل آشپزخانه 

طبقه پایین بپرید تا وارد مرحله بعدی شوید. 
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قسمت پنجم : پرواز شبانه  
مکان : سیبری 

حال که کیت اطالعاتی در رابطه با پروژه امگا به دست آورده ، فرار او فوق العــاده سـخت تـر 

خواهد بود. 

مشکل اصلی آن است که هم اعضای گروه هارم و هم سربازان روسی به دنبال او هستند. 

فرار از آنجا هرلحظه سخت تر و خطرناک تر می شود. شب رو به پایان اســت و روشـنایی روز 

به زودی همه جا را فرا خواهد گرفت. 
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پایگاه : 
ــاز کنیـد.  بصورت نشسته راه بروید (با کمک کلید  C ) و چراغ را خاموش کنید. در را آهسته ب

درسمت راست شما یک دوربین و یک بارنی ( اعضای گروه هارم) وجود دارد. هر دو را از بیــن 

ببریــد. بارنی را برای یافتـن کارت امنیتی بگردید زیرا این کارت امکان عبور شما از دروازه ها 

را ممکن می سازد.  

ــود ادامـه دهیـد تـا بـه دروازه  به سمت راهروی حاوی دوربین رفته و در راهرو به حرکت خ

برسید. مراقب بارنی های گشتی باشید. 

ازدروازه ای که قبال" از آن وارد شده بودید خارج شوید. از در بعدی نیز خارج شده واز پله هـا 

باال روید تا وارد محوطه پایگاه شوید. 
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محوطه داخلی : 
مسیر خود را از وجود بارنی ها و سربازان روسی پاک کنید و فقط راهتان را از میان دشمنان بـاز 

کنید. وقتی به نزدیکی مخزن سوخت رسیدید، مخزن سوخت منفجر می شود. از سوراخی کــه 

انفجار در دیوارایجاد کرده عبور کنید و به محوطه بیرونی بروید. 
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محوطه بیرونی : 
به داخل پایگاه بعدی رفته و به سمت مخازن سوخت آنجا بروید ( که بمبــی بـر روی آنـها کـار 

گذاشتید) سانتا به شما خواهد گفت که یک سورتمه برفی را برداشته و از آنجا خارج شــوید  2 

سورتمه برفی را جایی که مخازن سوخت قرار دارند خواهید یافت زمان سنجی در باالی صفحه 

ــام انفجـار بمـب  زمان انفجار بمب هایتان را نشان خواهد داد بنابر این مراقب باشید تا درهنگ

درکنار مخازن سوخت نباشید. 

ـده  با سورتمه برفی به سمت دروازه اصلی بروید و پس از منفجر شدن دروازه از آنجا خارج ش

و از تپه پربرفی که درسمت چپ شما قرار دارد استفاده کرده و به سمت دیگرحصــار بپریـد. 

به زودی مرحله بعد که تا حدودی هیجان انگیز است شروع خواهد شد. 
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فرار از پایگاه : 
در این مرحله یک سورتمه سواری جالب را تجربه خواهید کرد. 

در طول جاده برفی حرکت کنید و اطمینان حاصل کنید که می توانید در برابر دشمنانی کــه در 

ـن  مقابل شما قرار میگیرند ایستادگی کنید. به هر حال شما نمی توانید همه افراد دشمن را از بی

ــه سـرعت کارهـای  ببرید اما هدف شما دراین قسمت باید یک فرار سریع باشد،  یعنی باید ب

ــد از ایـن محـل فرارکنیـد .  خود را به انجام برسانید. شما باید بارها و بارها سعی کنید تا بتوانی

ــتر  پیشنهاد ما به شما این است که از درجه سختی بازی بکاهید زیرا دراین صورت گلوله ها کم

به شما آسیب می رسانند. 

وقتی به پست نگهبانی نزدیک شدید وارد آن شده و به سمت دیگر آن بروید تا یک ســورتمه  

برفی دیگر را پیدا کنید. بدین ترتیب وارد مرحله بعدی شوید. 
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اتفاق غیر قابل انتظار : 
ــب آن را داده بودیـد) خواهیـد شـد.   وقتی به پل نزدیک شدید شاهد انفجاری (که خود ترتی

ــاد شـده بـه  صبر کنید تا انفجارها پایان پذیرد سپس با استفاده از تخته پرشی که روی پل ایج

ــما را از وجـود مـاموران  سمت دیگر دره بپرید. به حرکت خود ادامه دهید تا زمانیکه سانتا ش

ــت کـه آنـها  هارم و یافتن هواپیمای شما و فرار خلبان مطلع کند. همچنین او به شما خواهد گف

مشغول تهیه مقدمات برای منفجر کردن هواپیمایتان هستند. به سرعت به آن ســمت حرکـت 

کنید ( هیچ توقفی نکنید) و سپس به کلبه خود که درآنجا تعدادی بارنی همراه با چنــد سـرباز 

منتظر شما هستند بر گردید. به سمت هواپیمایتان برانید و به سرعت به آن نزدیک شوید. 

از هنگامی که هواپیما را دیدید 60 ثانیه فرصت دارید تا بمب روی آن را خنثی کنیــد. فقـط تـا 

زمانی که بمب خنثی شود کلید ماوس را نگاه دارید ( همانطور که قفل درها را باز می کردید و 

یا سربازان کشته شده را می گشتید). 

ــرف زیـاد ودکـا مسـت  به کلبه خود بازگشته و خلبان را نجات دهید. خلبان شما به خاطر مص

کرده است و شما باید با تهیه قهوه ای برای او ، او را سرحال بیاورید. تنها ظرفی را که روی اجاق 

داخل آشپزخانه قرار دارد برداشته و مقداری از آن را درفنجان روی میز بریزید. 
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قسمت ششم : خاطرات یک جاسوس دوجانبه 
مکان: آکرون – اوهایو 

ــرون  کیت بدون هیچ چشم داشتی ، خود به جستجوی مدارک می پردازد. برای این کار او به آک

در اوهایو می رود تا خانه جاسوس قالبی ، ملوین بلیتزنی را به دنبال مدارک مفید جستجو کند. 

ــای  بلیتزنی که یک تاجر جارو برقی بوده ، از طرف گروه هارم ماموریت می یابد تا خود را به ج

ــد. امـا بـاالخره توسـط  مامورمخفی یونیتی ، تام گودمن معرفی کند و به این تشکیالت نفوذ کن

کسی که او را به این کار واداشته بود کشته می شود. 

به هر حال کیت باید رازهای پنهان پشت این ماجرا را کشف کند تا به هدف خود نزدیکتر شود. 
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خانه ملوین بلیتزنی : 
چراغها را روشن کنید تا درسمت چپ خود پوستری را ببینید. آن را  بردارید تا در زیــرآن یـک 

کلید مخفی را پیدا کنید. برای استفاده از آن به تعدادی باتری نیاز دارید. 

ــه بـا رنگـهای قرمـز، سـبز،  بقیه قسمتهای این طبقه را بگردید. در خانه ملوین باید 5 نوار را ک

ــهای محرمانـه زرد رنـگ    بنفش، نارنجی و زرد عالمت گذاری شده اند، پیدا کنید. آنها در پاکت

می باشند و خاطرات ضبط شده ملوین هستند. درب تمامی کشوها و کابینت هایی را کــه بـاز 

می شوند باز کنید. همچنین می توانید نامه ای را که رابطه بین آقای اسمیت و بلیتزنی را آشکار 

می کند پیدا کنید. 

ــف  هنگامی که جستجو درطبقه پایین را به پایان رساندید به طبقه همکف بروید. در طبقه همک

چند نوار دیگر و یک ضبط صوت پیدا می کنید که با آن می توانید به این نوارها گوش دهید. 

ــاال (طبقـه  همچنین نامه هایی را که بین اسمیت و بلیتزنی رد و بدل شده پیدا می کنید. طبقه ب

اول) را نیز برای یافتن باتری ها و بقیه نوارها جستجو کنید. دراولین اتاق سمت چــپ طبقـه اول 

چیز مهمی پیدا نخوهید کرد و بعد از آن یک انبارقرار دارد. آخرین اتــاق درسـمت چـپ و در 

ــود دارد. آنجـارا جسـتجوکنید و  انتهای راهرو اتاقی است که در آن چند باتری دریک کشو وج

آخرین نوار را پیدا کنید و سپس از پله ها پایین بروید. 
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ــال  قبل از رفتن به زیر زمین به نوارها گوش کنید. برای گوش دادن به نوارها ضبط صوت را فع

کرده و از کلیدهای 1 تا 5 استفاده کنید. حال به زیر زمین رفته و باتری ها را درجای خــود قـرار 

دهید. 

این کار باعث می شود تا یک درمخفی درست پشت سرشما باز شود. داخل اتاق مخفی شده و 

آنجا را جستجو کنید. هنگامی که نامه ای از ولکوف به بلیتزنی را پیدا کنید و ارتبــاط او بـا گـروه 

هارم را کشف کنید، صدای ایساکو و نینجاهای او را می شنوید که نزدیک می شوند، پــس بـاید 

فرار کنید. 

ــعی کنیـد تـا  حاال تعدادی نینجا به آنجا آمده اند که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید پس س

آنجا که می توانید سرو صدایی ایجاد نکنید تا با تعدادی زیادی از آنها مواجه نشــوید. درسـت 

ــها خـالص  باالی پله ها و درطبقه همکف تعدادی نینجا وجود دارند که باید به سرعت از شر آن

شوید. 

شما نمی توانید ازدرهای جلویی ساختمان خارج شوید پس برای خروج از خانه باید از یک پنجره 

در طبقه اول استفاده کنید. تنها پنجره باز در توالت است که درست روبــروی اتـاق خـواب در 

ــی مثـل  باالی پله ها و سمت راست قرار دارد (که به نظر می رسد مکانی برای انبار ابزارقدیم

ــه داریـد.  جاروبرقی ها بوده است ). قبل از بیرون رفتن مطمئن شوید که به اندازه کافی گلول

وقتی به سمت پنجره بروید وارد مرحله بعدی می شوید . 
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طوفان : 
 قبل از شرع این مرحله بازی خود را تا همین جا ذخیره کنید.  

ــن قسـمت  نکته : تعداد گلوله های که دراین بخشدر اختیار دارید بسیار مهم هستند زیرا درای

نینجاها ازشمشیر بر علیه شما استفاده می کنند و داشتن اسلحه خوب باعث می شود آنـها را از 

ـواری  فاصله دور هدف قرار دهید تا کمتر صدمه ببینید. نصیحت ما به شما این است که از دش

این مرحله بکاهید زیرا این مرحله یکی از مراحل مشکل و طاقت فرسای بازی است. 

سعی کنید فقط سرها را نشانه بگیرید، حتی وقتی ازشمشیر سامورایی استفاده می کنید ، ســعی 

کنید که به صورت مداوم به چپ و راست حرکت کنید. 

به نظرما با شمشیر سامورایی خیلی بهتر می توانید از پس آنها برآیید. سعی کنید خود را از دید 

نینجا ها پنهان نگاه دارید تا ستاره های فلزی آنها تمام شود و سپس با آنها به نبرد تــن بـه تـن 

ــوند،   بپردازید. الزم نیست اجساد قربانیان را برای یافتن چیزی بگردید زیرا همین که کشته ش

ــامی اسـلحه هـای  دود می شوند. سعی کنید تا تمامی نینجاها را از فاصله دور و با بکارگیری تم

خود از بین ببرید. 

ــاده اصلـی بسـته اسـت. بـا تمـامی  به جلوی خانه بروید. آنجا سانتا به شما خواهد گفت که ج

ــراغ بـرق روی حصـار چوبـی  نینجاهای که می توانید بجنگید و سپس خواهید دید که یک تیرچ

ــار بـاعث  اولین خانه درسمت چپ شما می افتد. ( اگر هنوز درجلوی خانه ملوین باشید). این ک

می شود که شکافی درحصار ایجاد شود که می توانید از آن عبور کنید.  
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درطول مسیر پشت خانه به سمت چپ حرکت کنید تا شکاف دیگری را درحصار ببنید و از آنجا 

به مرحله بعد بروید .  
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مشکل طوفان : 
 باز هم بازی خود را بالفاصله بعد از ورود به این مرحله جدید ذخیره کنید و سپس جلو بروید و 

ازاین مرحله لذت ببرید. 

ــه  حیله ای که به وسیله آن می توانید دراین مرحله موفق شوید آن است که در اطراف محوط

ــه قـدر مـی توانیـد مـهمات جمـع کنیـد  مخفی شوید تا نینجا ها به دنبال شما بگردند و هرچ

ـان و  مخصوصا“ گلوله و اسلحه و همچنین می توانید تعدادی مسلسل را نیز پیدا کنید. در یک مک

ــا شکسـت دادن ایسـاکو ذخـیره  یکجای ثابت توقف نکنید و هر چند لحظه یکبار بازی خود را ت

کنید. نواری سبز رنگ باالی صفحه میزان جان ایساکو را نشان می دهد. 

پس از مدتی ، جنگ شما را به داخل خانه ای کشــانده خواهـد شـد و خواهیـد دیـد کـه درآن 

ـت  مبارزه گردباد نیز به مبارزه خواهد پیوست. حیله ای که دراینجا میتوانید به کار برید این اس

که درگوشه ای ازخانه مخفی بماند و صبرکنید تا ایساکو دیده شود و بعد هرچه سریعتر بــه او 

حمله کنید.  

در حین مبارزه از شمشیر سامورایی خود استفاده کنید زیرا باعث وارد آمدن صدمه زیادی بـه 

ـتر از  او خواهد شد. درآنجا جلیقه های ضدگلوله وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید بیش

خود محافظت کنید. او را مغلوب کرده و صحنه پایانی را مالحظه کنید. 
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قسمت هفتم : جاسوس دو جانبه 
مکان : کلکته - هند 

مگنس آرمسترانگ با دوست قدیمی خود کمال که یکی از اعضای گروه هارم درهند می باشــد 

تماس می گیرد تا از او کمک بخواهد. 

اگر چه کمال از پروژه امگا اطالعاتی ندارد اما اطمینان دارد که می توان اطالعاتی را درمخفیگــاه 

دفترمرکزی گروه هارم در هند پیدا کرد. 

ــیاری را  برونو به این نتیجه می رسد که نفوذ مستقیم به شاخه هندی هارم احتماال” خطرات بس

ــد تـا او را  در پی خواهد داشت و کیت را تحت فشار قرار خواهد داد بنابراین ازکمال می خواه

ــا او راحـتر   دراین امر یاری کند و درحقیقت او را به نحوی درشاخه هندی هارم استخدام کند ت

به قلب این واحد نفوذ کرده و اطالعاتی را از مخفیگاه سری آنها بدست آورد. 
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کلمه عبور : 

نکته  : در این مرحله اسلحه پرتاب دارت شما بسیار مفید است. می توانید از گلوله های دارت 

ــد آنـها را بکشـید       آن بر ضد پلیسها استفاده کرده و آنها را عالمت گذاری کنید چون نمی توانی

( با این کار محل  آنها برروی قطب نمای شما نمایش داده خواهد شد). 

ــما را پیـدا  ادامه داستان را ببینید. به یاد داشته باشید که باید از پلیسها دوری کنید. اگر آنها ش

کنند به دنبال شما خواهند آمد اما آنها چاق هستند و خیلی زود خسته می شوند و خوشــبختانه 

شما چاق نیستید. 

ــمت چـپ برویـد تـا بـه یـک  به سمت راست پیچیده و به گفتگوی پلیسها گوش دهید. به س

رستوران برسید . با زنی که آن جاست صحبت کنید و او به شما خواهد گفت که مردی را با گل 

میخک صورتی دیده است. مردی که آنجاست اطالعاتی ندارد که به شما بدهد.  

به جایی که از آن آمدید باز گردید و به سمت راست بروید (ازدارت های خواب آور یا عالمت 

گذار خود برای مقابله با پلیسها استفاده کنید) .  

ــد. بـا گـل  پلیسی که در آنجا در حال نگهبانی است را از پشت به وسیله دارت هدف قرار دهی

فروش صحبت کنید و او به شما خواهد گفت که او یک میخک صورتی به کمال فروخته اسـت و 

ــاتی را راجـع بـه گـروه  همچنین او برای شما یک پیغام گذاشته است . نامه را بردارید تا اطالع

ــراری  شیاطین که شامل آدم کشها و جانی ها هستند بدست آورید. آنها می دانند که کمال اس
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ــا بقیـه  را به سازمان یونیتی گزارش کرده است و حاال شما باید آنها را ازبین ببرید. می توانید ب

کسانی که آن جا هستند صحبت کنید. 

ــه جلـو و بـه سـمت در نـرده ای قفـل شـده حرکـت کنیـد                    از جلوی گل فروشی مستقیما" ب

( درمحوطه پشت در پلیسی وجود دارد که مشغول گشت زنی است پس مراقب باشید) . قفل 

را باز کنید و از درعبور کنید. درسمت چپ تعدادی پله وجود دارد پس از آنها پایین بروید. 

صدای گفتگویی را که در حال انجام است می شنوید. قفل را باز کرده و داخل شوید. آدم کــش 

را از بین برده و آنجا را جستجو کنید. اطالعاتی را که راجع به تعدادی از آدم کش هــای  گـروه 

شیاطین است و قصد تشکیل گروه جدیدی به نام آنگاراسی را دارند جمع آوری کنید. 

همچنین درآن جا عکسی از کمال و نامه ای ازگروه شیاطین برای اخاذی از او می یابید که در آن 

گروه شیاطین تهدید کرده اند که اگر کمال تا پایان هفته به آن ها 5000 روپیه ندهد، آنها عکس 

را به رئیس او بانارجی خواهند داد. این عکس رابطه او با یونیتی را آشکار می کند و دستیابی بــه 

آن بسیار مهم است. همچنین می توانید مقداری گاز خنده آور را در آن جا پیدا کنید. 

ــازگردیـد.  همچنیـن   از آنجا خارج شوید، به سمت راست پیچیده و به جایی که از آن آمدید ب

می توانید به سمت چپ پیچیده و با عبور از در بعدی به همان خیابان اصلی بازگردید.  

ــت صحبـت کنیـد. او  به سمت راست رفته و با مردی پیری به نام هریج که مرد دیوانه ای اس

برای این که به شما اجازه عبور از دروازه را بدهد 50 روپیه مــی خواهـد و شـما چنیـن پولـی را 

ــان جـایی کـه ایـن  ندارید پس به سمت پایین خیابان حرکت کرده و به راست بپیچید ، به هم
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مرحله را از آنجا شروع کردید باز گردید سپس به رســتوران بـازگشـته و درآن جـا بـا کمـال 

مالقات کنید. با او صحبت کنید تا به شما 50 روپیه و یک نقشه را بدهد. آنها در پاکتی زرد رنگ 

ــور  و روی میز هستند پس آن را بردارید. حاال می توانید به سوی هریج بازگشته و از دروازه عب

کنید. 

ازدردو لنگه عبور کرده و به سمت مقابل نگاهی بیاندازید، دستگاه فروش روزنامه آبی رنگی را 

ــاز کـرده و یـک نامـه و دسـتگاه هـای  که کمال راجع به آن صحبت می کرد می بینید. آن را ب

ــور را  استراق سمع قابل نصب بر روی تلفن را بردارید. به کمک این دستگاه می توانید کلمه عب

برای وارد به ساختمان مرکزی هارم بدست آورید.  برای بدست آوردن کلمه عبورامروز بــاید 

ــانرجی اسـت و  به سمت هتل میهمان شاد که مطابق گفته نامه محل اقامت باالجی معاون اول ب

درنزدیکی رستوران قرار دارد بروید. پس به آنجا باز گردید.  

ــاالجی را ببینیـد. او یـک عمامـه  درضمن عکسی از بانرجی را خواهید دید. همچنین می توانید ب

ــتوران  قرمز و لباس قهــوه ای به تن دارد. باید قبل از او به هتل برسید بنابر این به سمت رس

بروید ( در خیابانی که یک ماشین درآن پارک شده ). مستقیم به جلو بروید و به سمت راسـت 

بپیچید ( مراقب پلیسها باشید). هتل میهمان شاد را در ســمت راسـت خـود خواهیـد دیـد. از       

ـروی در  پله های هتل باال رفته و قفل در را باز کنید و وارد اتاق باالجی شوید. به سمت تلفن روب

ــرار دهیـد و صـبر  رفته و یک میکروفون کوچک  ( که به شکل کفش دوزک می باشد) درآن ق
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ــرار دارد  کنید تا باالجی از راه برسد. دراین فاصله خود را پشت پرده هایی که دراتاق مجاور ق

پنهان کنید.  

وقتی اوبه هتل رسید تلفن زنگ خواهد زد و او شروع به صحبت با تلفن می کند . وقتی گفتگوها 

به پایان رسید صبر کنید تا او خارج شود یا بخوابد ، سپس می توانیــد پیغـام را دوبـاره گـوش 

دهید (برای این کار به سمت تلفن رفته و از آن استفاده کنید). حاال شما کلمه عبور را می دانید 

پس به جایی که دستگاه فروش روزنامه درآن قرار داشت باز گردید. 

وقتی به آن جا رسیدید، به سمت کوچه باریک روبرو و کنار مغازه رفته و به سوی انتهای کوچــه 

ــد و سـپس بـه سـمت راسـت  حرکت کنید ودرچوبی را باز کنید و صبر کنید تا پلیس عبور کن

ــن درسـمت چـپ و مقـابل  بپیچید . درطول خیابان جلو رفته و به سمت راست بپیچید و آخری

تعدادی کیسه زباله، در مخفی ورود به تشکیالت هارم درهند است. 
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حال که کلمه عبور را می دانید می توانید وارد ساختمان مرکــزی شـوید، درآن جـا بـاید یـک 

میکروفون کوچک بر روی تلفن بانارجی کارگذارید. 
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کارگذاشتن میکروفون : 
ــت  گفتگوی بین کیت و نگهبان را گوش کنید. سپس با کمال مالقات کنید و او به شما خواهد گف

که باید در تلفن بانارجی یک میکروفون کوچک کار بگذارید. شاید بخواهیــد درایـن طبقـه بـه 

گشت زدن بپردازید اما به یاد داشته باشید که بعدا" باید به همین محل بــاز گردیـد زیـرا در 

این صورت برای ما راحت تر است که به شما بگوییم بعدا“ به کجا بروید. 

از اولین درسمت چپ عبور کنید تا به یک سالن بزرگ برسید. دوباره به سمت چپ پیچیـده و 

ــده و بـه یـک  از پله ها باالبروید و از درسمت چپ عبور کنید. به سمت در طرف راست پیچی

ــانتا بـه  دستشویی برسید. بازی را ذخیره کرده و از پنجره خارج شوید و دقیقا“ به چیزی که س

شما می گوید دقت کنید. باید درهنگام جستجو دراطراف بسیار مراقب باشید چون اگر دیــده 

شوید مجبورید دوباره کار خود را آغاز کنید. 

البته چند بار گیر افتادن کمی هم جالب به نظر می رسد. اگر آنها متوجه شــما شـده و شـما را 

دیدند، می توانید هنوز هم با دویدن و مخفی کردن خود فرار کنید. 

ــت  از جایی که درآن قرار دارید سریعا“ به سمت چپ بپیچید و در کنار دیوار به آهستگی حرک

ــاید از آن بگذریـد یـک  کنید تا به محوطه بعدی برسید و به سمت چپ بروید. کناردری که ب

کوزه بزرگ طالیی وجود دارد. از در عبور کنید. 

ــا شـنیدن صـدای نگـهبانان  برای این که صدای پایتان به گوش نرسد روی فرش راه بروید و ب

اصال“ درهیچ کشویی را باز نکنید. 
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اولین در سمت راست به یک دستشویی کوچک منتهی می شود. آنجا را جســتجو کنیـد شـاید 

سکه ای بیابید. دومین درسمت راست آشپزخانه است. آنجا را نیز جستجو کنید . 

ممکن است بخواهید ازراهرو عبور کرده و سربازی را که خوابیده پشــت سـر بگذاریـد و وارد 

ــه امتیـازات  آخرین اتاقی که درانتهای راهرو قرار دارد بشوید. اما درآنجا فقط اطالعاتی راجع ب

مهارتی وجود دارد و هیچ چیز مهمی را نخواهید یافت. 

سالن انتظار بزرگی که درسمت چپ می بینید کمی حیله گرانه طراحی شده است.  
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درآن جا نگهبانی پشت دروازه وجود دارد ، به اطراف نگاه نمی کند و برنمی گردد پس خیالتـان 

از بابت او راحت باشد. یک نگهبان درکنارکاناپه ها مشغول گشت زنی است پس کاری که شــما 

ــت  باید انجام دهید این است که صبر کنید تا او بر روی یکی از کاناپه ها بنشیند به طوریکه پش

ــوید   او به سوی شما باشد. سپس شما می توانید مخفیانه وارد شده و درسمت راست پنهان ش

( پشت یک گلدان بزرگ ). صبر کنید تا نگهبانی که روی کاناپه نشســته حرکـت کنـد و یـا بـه 

ـه  سمت تابلوی بزرگ اسب و یا دروازه برود و سپس شما می توانید قبل از این که او برگردد ب

حرکت مخفیانه خود ادامه دهید. 

از پلکان سمت راست باال بروید و به سرعت وارد اتاقی که دقیقا“ مقابل شما قرار دارد شده و 

در را ببندید . اگر نگهبانان به چیزی شک کردند، پشت در پنهان شده و صبر کنید تا برای چــک 

ـتند  کردن اوضاع به داخل بیایند. اگر پشت در بایستید آنها نمی توانند شما را ببینند. اگر نتوانس

شما را پیدا کنند به کار خود برای یافتن اطالعات ادامه دهید و اتاق را جستجو کنید.  

ــوم نیسـت کـه آیـا نگـهبانی در همـان  قبل از خارج شدن از اتاق بازی را ذخیره کنید زیرا معل

نزدیکی یا درست مقابل در باشد یا نه. بصورت نشسته در را باز کــرده و دزدکـی نگـاهی بـه 

بیرون بیاندازید. اگر درآنجا کسی نبود به سمت چپ رفته و از درهــای دو لنگــه وارد اتــاق 

بانارجی شوید. تلفن را پیدا کرده و میکروفونی در آن کار بگذارید و پشت پارتیشن چوبی پنهان 

شوید. تلفن زنگ خواهد زد و بانارجی برای جواب دادن به آن می آید. صبرکنید تا صحبتها بــه 
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ــه مکالمـه ضبـط شـده  پایان برسد و با نارجی اتاق را ترک کند. سپس به سمت تلفن رفته و ب

گوش دهید. صحنه بعدی را نگاه کرده و به مرحله بعدی بروید. 
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تحت تعقیب : 
ـاید  کیف خود را بردارید ( که پراز دارت است ) و آنطور که آرمسترانگ گفته عمل کنید. شما ب

ــت کنیـد واز ایـن  سریع عمل کنید و طبق جهتی که روی قطب نمایتان با  I مشخص شده حرک

دارت ها برای پلیسها استفاده کنید تا بتوانید محل آنها را بــر روی قطـب نمـا مشـخص کنیـد. 

اگرمردم عادی پوستر شما را خوانده و بردارند در هنگام دیدن شما به پلیس خبر می دهنــد و 

دیگر شرایط با آن تعداد افرادی که به دنبال شما هستند کمی برایتان سخت می شود. 

ممکن است با مردمی برخورد کنید که پوستر تحت تعقیب بودن شما را مطالعــه کـرده انـد و 

ــاه داریـد ( اگـر مـایلید     حتی آن را دردست دارند. پس سعی کنید خود را از دید آنها پنهان نگ

می توانید از دارت های خود برای عالمت گذاری آنها نیز استفاده کنید).  

ــما  وقتی تمامی پوسترها را جمع کردید ( البته نمی توانید تمامی پوسترها را جمع کنید زیرا تا ش

ــها را  به جمع آوری تعدادی از آنها بپردازید و اگر زیاد سریع نباشید افراد دیگر و شهروندان آن

ــی گویـد کـه  برخواهند داشت) ، هریج به صورت معجزه آسایی پدیـدار می شود و به شما م

کمال مایل است شما را ببیند.  البته شما باید خودتان کمال را بیابید. 

پس از پیدا کردن کمال، او به شما خواهدگفت که به یک باجه تلفن خراب کــه درسـت مقـابل 

سالن تئاتر قرار دارد بروید و او برای باز کردن قفل آن تعدادی شماره را به شــما خواهـد داد. 

در را باز کنید و بسته مورد نظر را بردارید.  
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ــه کنـار سـالن تئـاتر  یادداشت کمال به شما می گوید که دفتر مرکزی گروه شیاطین در کوچ

است و همچنین به شما یک دستگاه برش فلزات و یک نقشه داده خواهد شد. 

ــرار داریـد) وداخـل کـوچـه  به سمت راست سالن تئاتر رفته (هنگامی که درست مقابل آن ق

شوید و با استفاده از دستگاه برش فلزات قفل را باز کنید تا وارد مرحله بعدی شوید. 
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گروه شیاطین : 
ـود دارد  به اتاقی وارد می شوید. یادداشتی را که بر روی تابلو درباره تغییر اسم یک عملیات وج

بخوانید و سکه ای را که روی زمین قراردارد بردارید. 

پشت درنگهبانی ایستاده است پس سعی کنید بالفاصلــه پـس از عبـور از در از شـر او خـالص 

ــاال نگـاه کنیـد. در طبقـه بـاال مـی توانیـد مکـان  شوید. حال به اطراف نگاهی بیاندازید و به ب

کارگذاشتن بمب اول را ببینید. 
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ــدادی بمـب   هنوز نمی توانید بمبی را کار بگذارید زیرا بمبی دراختیار ندارید پس ابتدا باید تع

پیدا کنید. سعی کنید اعضای گروه شیاطین را بی سرو صدا بکشید. 

ــی سـروصدا  از پلکان سمت راست اتاق پایین بروید. دونگهبان آنجا هستند سعی کنید آنها را ب

ــاکت نامـه خواهیـد  بکشید. این مکان را جستجو کرده وکدهای رمز گاو صندوق را که دریک پ

یافت،  پیدا کنید. همچنین یک کمان پوالدی ، مواد منفجره ، یک دستگاه شک دهنده الکــتریکی 

و مقداری اطالعات راجع به تغییر نام احمقانه یک عملیات پیدا کنید. همچنین می توانید برای باز 

کردن یک درمخفی از اهرمی که روی دیوار یکی از اتاق ها است استفاده کنید. این در درســت 

در سقف باالی سر شما باز می شود والبته این را نیز باید بدانید که کار مهمی انجام نمی دهد. 

حال به طبقه باال و محل پشت صحنه تئاتر برگردید و اولین بمب را درمکانی که قبــال" دیدیـد 

قرار دهید. برای این کار از نردبان کنار دری که از آن داخل شدید استفاده کنید. 
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ــی  پس از آنکه اولین بمب را کار گذاشتید به جلوی صحنه رفته و به صندلی ها نگاه کنید. صندل

ــپ آن بـاز  ردیف جلو ودومین از سمت چپ را به پایین هل دهید تا یک در مخفی در سمت چ

شود. 
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ــر از فیلـم مـی باشـد بمـب کـار  پایین رفته و این مکان مخفی را جستجو کنید و درانباری که پ

ــا بـه  بگذارید. از آنجا خارج شده به سالن برگردید و سپس به زیر زمین بروید و بعد از پله ه

سمت راست پیچیده و به انتهای ترین اتاق بروید.   

 

ــا سـومین  کمد را باز کنید و محل مخفی را که منتهی به محل ژنراتور می باشد پیدا کنید. این ج

جایی است که باید درآن بمب کار بگذارید. بمب را کار گذاشته و ایــن مکـان را نـیز جسـتجو 

کنید. 
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ـد.  از دری که مقابل ژنراتور قرار دارد عبور کرده و به پله هایی برسید که به سمت باال می رون

ـود دارد  نگهبانی را که خواب است کشته و این مکان را نیز جستجو کنید. تنها دری که درآنجا وج

را باز کرده تا جایی را ببینید که زمانی سالن انتظار تئاتر بوده است. 

درسمت چپ شما دری است که باز هم به قسمت صندلی های تئاتر منتهی می شود پس بعــد 

ــه دو دری کـه در سـمت  از کشتن نگهبانان وارد سالن تئاتر شوید. این مکان را جستجوکنید (ب

ـمت  راست قرار دارند هیچ اهمیتی ندهید) و از پلکانی که بالفاصله  پس از ورود به سالن در س

راست قرار گرفته باال بروید. 

ــمت چـپ  باالی پله ها به سمت چپ پیچیده، مستقیم جلو بروید و از در بگذرید و نگاهی به س

بیاندازید. آنجا دری وجود دارد که مستقیم به سمت اتاق پروژکتور منتهی می شود.  

نگهبانهای را که آنجا قرار دارند کشته و آخرین بمب را کار بگذارید. اگراز در بعدی عبور کنیــد 

ــاز کنیـد. گـاو صنـدوق  وارد اتاق مدیر می شوید. آنجا می توانید گاو صندوق را پیدا کرده و ب

ــاز کنیـد).  پشت تابلوی بزرگ است ( با استفاده ازکدهای که در زیر زمین پیدا کردید آن را ب

این مکان را نیز جستجو کنید. 

ــد از  حاال باید فرار کنید . فقط باید به جایی که این مرحله را از آنجا شروع کردید بازگردید. بع

این کار مرحله بعد آغاز خواهد شد. 
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قسمت هشتم : هنر آدمکشی 
مکان: کلکته - هند 

ـغلی  کیت، با نشان دادن لیاقت خود به گروه هارم، استخدام می شود. درحال حاضر موقعیت ش

ــاز دارد تـا  او اجازه نزدیک شدن به هدف مورد نظر یا مخفیگاه گروه هارم را نمی دهد و او نی

ــواب  خود بقیه راه با موقعیت فعلی خود و به صورت مخفیانه ادامه دهد. او امیدوار است که ج

سواالت خود را درمخفیگاه گروه هارم پیدا کند. 

متاسفانه ورود به بخش سری گروه هارم تنها برای افراد عالیرتبه هارم ممکن اســت بنـابراین 

ـذرد  هنوز مشکالتی برای ورود به آنجا وجود دارد. حال اگر او بتواند با مهارت خود از این سد بگ

تقریبا" نیمی از کار را انجام داده است. 
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مرکزفرماندهی نیروهای هندی هارم : 
از اتاق بانارجی خارج شوید و کمال را پیدا کنید. او از شما خواهد خواست تا دستهایتان را بــا آب 

گرم بشویید بنابراین باید به اطراف نگاهی بیاندازید. 

اولین بار که این مرحله را انجام دادیم بسته ای را از سانتا دریافت کردیم کــه حـاوی اطالعـاتی 

ــه و تـا  راجع به ماموریت کارگذاشتن میکروفون ها در سه گوشی تلفن بود. ما تا آخر این مرحل

دومین دور که همه مرده بودند موفق به انجام این کار نشدیم. البته در دومین دور کار بسـیار 

ساده تر بود زیرا دیگر کسی نبود که بخواهد جلوی ما را بگیرد. البته به نظر احمقانه می آید که 

ــاید کـه ایـن کـار 200 امتیـاز  کسی بخواهد تلفن افراد مرده را کنترل کند اما به خاطر داشته ب

مهارتی به شما اضافه خواهد کرد. 

ــت را  به هرحال ، ازپله ها پایین رفته و به در دو لنگه آهنی نزدیک شوید. آن را باز کرده و توال

پیدا کنید ( در روبروی در آهنی). 
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ــاعث مـی شـود تـا پیـامی روی   شیر سمت چپ را باز کنید تا آب گرم خارج شود.  بخار آب ب

شیشه دیده شود .  

 

ــتی از کمـال داخـل بسـته اسـت کـه         درب سمت چپ را باز کرده و بسته را بردارید. یادداش

ــن بـه چـراغ هـای روی  می گوید مراقب دوربین های امنیتی و درهای برق دار باشید و همچنی

دیوارها توجه کنید.  

ــما قـرار دارد برویـد. بـه  از توالت خارج شوید و به سوی دری که بالفاصله در سمت چپ ش

سمت مقابل سالن رفته و از دردو لنگه عبور کنید. مستقیم به سوی دروازه قفــل شـده پشـت 
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دیوار مشبک سمت راست بروید. کلید کامپیوتری در را رمزگشایی کــرده و از پلـه هـا پـایین 

بروید . بازی را در همین جا ذخیره کنید. 

از در دو لنگه گذشته و مراقب دو نگهبان آنجا باشید. مخفیانه جلو رفته و دوربیــن امنیتـی را از 

ــاموریت نبـاید  کار بیندازید و سپس 2 نگهبان را با دارت های بیهوشی ، بیهوش کنید (در این م

کسی را بکشید). از پله ها باال رفته و اول به سمت راست بروید. آن بخــش را جسـتجو کنیـد . 

ـد  درآنجا نامه ای را از برونو به کمال پیدا خواهید کرد. حاال می توانید به سمت چپ پله ها بروی

( درابتدا وارد اتاق نشوید). متوجه چراغ های روی دیوارها و چراغ ها ی قرمز روی بام باشید . 
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 با چرخاندن چراغ های روی ستونها می توانید نور چراغ های قرمز سقف را به سبز تبدیل کنیـد. 

ــاال نگـاهی  به سادگی می توانید وارد اولین منطقه ای که دقیقا“ بعد ازدر قرار دارد شده و به ب

بیاندازید. چراغ سمت راست باید سبز باشد. چراغ روی ستون سمت چپ را بچرخانید و ببینید 

که کدام چراغ سبز می شود و سریعا“ به آن منطقه بروید ، کارچرخاندن چراغ ها را ادامه دهید 

ــدی قـرار دارد  تا به انتهای اتاق برسید و همانجا بمانید. یادداشتی را که روی زمین و دراتاق بع

برندارید، زیرا آن نامه یک تله است ( چون کف سالن پایین خواهد رفت و گودالی بــه عمـق 40 

مترایجاد خواهد شد). مسیری را که ما پیمودم به این صورت بود. 
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ــن کـه داخـل   کلید کامپیوتری درب اتاق روبرو را رمز گشایی کرده و آن را باز کنید. پس از ای

ــا پیـدا کردیـد،  اتاق شدید، این مکان را جستجو کنید. وقتی نامه محرمانه را راجع به پروژه امگ

ــرد. خـارج  آژیر خطر به صدا در می آید و محافظین شروع به دویدن به سمت شما خواهند ک

شوید و به اتاقی که درآن تله های سقفی را کار گذاشته بودند ، وارد شوید.  

حاال تمام تله ها از کارافتاده اند پس می توانید به سرعت حرکت کنید. با نگهبانان درگیر شـده 

و راه خود را باز کنید و از پله های که توسط آنها به زیرزمین آمدید باال رفته و به ســمت چـپ 

بپیچید و به طرف سالن انتظاری که از آن آمدید بروید. از درانتهای سالن ( سمت شمال) خارج 

شده و به سمت راست و به طرف دردو لنگه ای که مقابل شما قــرار دارد و بـه حیـاط منتـهی    

می شود بروید. نگهبانی را که در مسیر خود می بینید کشته و با تمام سرعت بــه مسـیر خـود 

ادامه دهید . به سمت شمال و شمال شــرقی ( عالمـت  X روی قطـب نمـا) رفتـه و بـه یـک 

درچوبی برسید.  

ــود بنـابراین از آن عبـور کـرده و بـه  سانتا به شما می گوید که این در به خیابان منتهی می ش

مرحله بعــدی برویــد.  
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درگیری : 
ــهان  جلو رفته و به سمت چپ بپیچید. به سمت کوچه باریک و به دنبال آرمسترانگ بروید. ناگ

متوجه می شوید که نگهبانان هندی گروه هارم به تعقیب شما می پردازند. مراقب باشــید کـه 

هیچ شهروندی را نکشید چون در این صورت در ماموریت خود با شکست مواجه می شوید.  

ــت و بـه دنبـال  از کوچه عبور کرده و به سمت راست بروید و در تقاطع باز هم به سمت راس

آرمسترانگ باشید.  

در انتهای کوچه به سمت چپ و سپس مستقیم جلو رفته و بعد پبچیده و به سوی ســالن تئـاتر 

ــترانگ را درکنـار  بروید . سپس به چپ پیچیده و مستقیم مسیر خیابان را ادامه دهید تا آرمس

یک در فلزی ببینید.  

او را دنبال کنید اما کامال“ مراقب افراد گروه هارم باشید. 5 یا 6 دشمن در جلو و 1 یا 2 دشــمن 

در پشت سرشما قرار دارند. قبل از حرکت به سوی جلو کار آنها را یکسره کنید.  

پس از گذشتن از دروازه فقط یک تک تیرانداز روی بالکن باقی می ماند پس مراقب او باشید .  
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ـترانگ  بعد ازدر فلزی  به سوی اولین کوچه سمت راست و سپس به سمت چپ بروید تا آرمس

را ببینید.  

 

به دنبال آرمسترانگ داخل خانه شوید تا مرحله بعدی آغاز شود. 
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دیوارهای نامرئی : 
ــالب اسـت.  شما به یک تله می افتید. چاره ای ندارید، صحنه بعدی را تماشا کنید چون بسیار ج

وقتی گفتگو به پایان رسید ، 60 ثانیه فرصت دارید تا راهی برای خروجی از اتاقک شیشه ای پیدا 

کنید. 

خوشبختانه ، تنها به 5 ثانیه زمان نیاز دارید زیرا یک دستگاه برش فلزات همراه شماســت. بـا 

دستگاه برش، اتصال سیمها (یا طنابهای) قفس را باز کنید (به باال نگاه کنیــد تـا محـل اتصـال را 

ببینید). وقتی اتصال سیمها شکسته شود،  اتاقک شیشه ای به زمین خواهد افتــاد وآرمسـترانگ 

ــال کـرده و ببینیـد چـه اتفـاقی        کف اتاقک را باز خواهد کرد. خارج شوید وآرمسترانگ را دنب

می افتد. 

ــود  وقتی او گفت که شما باید راه خروج را پیدا کنید. به سرعت به عقب چرخیده و دشمنان خ

را بکشید. سپس برای بدست آوردن یک مسلسل سبک دشمنان را بگردید. 

از دری که یکی از دلقک ها وارد شد عبور کرده و وارد اتاق شوید. درآن جا تنها یک مسیروجود 

ــداری اطالعـات و یـک  دارد. در مسیرتعدادی دلقک سر راهتان قرار می گیرند و همچنین مق

ـد  عکس از آرمسترانگ که مشغول تراشیدن ریش خود می باشد به دست می آورید، سعی کنی

همگی این مدارک را پیدا کنید. 

به اتاقی خواهید رسید که درسقف آن یک سوراخ بزرگ قرار دارد. همچنیــن در آنجـا تختـه 

چوبی وجود دارد که می توانید از آن باال رفته و از شکاف بگذرید. هنگامی کــه بـاال رفتیـد خـم 
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شوید و به سرعت اطراف را تحت نظر بگیرید زیرا ممکن اســت سـه دلقـک درسـت پشـت 

ــک هـا درآن بودنـد، یـک  سرشما باشند. از شرآنها خالص شده و درکشوی میز اتاقی که دلق

پاکت حاوی اطالعات پیدا کنید. 

وقتی ازدر گذشتید به سمت چپ پیچیده و وارد یــک اتـاق شـوید. ایـن اتـاق را بـرای یـافتن 

اطالعات بیشتر بگردید. در اتاق بعدی چیزی پیدا نخواهید کرد بنابر این از اتاق خارج شــوید و 

ـی  به مسیرراهرو ادامه دهید. از راهرو برای رسیدن به بالکن شکسته بگذرید. در آنجا نیز دلقک

وجود دارد که باید اورا بکشید. کمی جلو بروید ( مسیر پله هایی که در ســمت راسـت وجـود 

دارند بن بست است). 

ــاختمان مجـاور هسـتند ببینیـد.     مخفیانه وارد اتاق شده تا از پنجره اتاق دلقک های را که درس

می توانید از همانجا که هستید دلقکها را بکشید. 

ــده اسـتفاده کـرده و بـه سـمت پنجـره  از تکه چوبی که بر روی لبه پنجره ها کار گذاشته ش

ــد آنـها را از بیـن  ساختمان مجاور بروید. در نیمه راه به پایین نگاه کنید تا اگر دلقکهای را دیدی

ــرو  ببرید. اتاقی را که به آن وارد شدید جستجو کرده و از تنها در اتاق خارج شوید و مسیر راه

ــانی  را ادامه دهید. 2 نردبان را می بینید . یکی از آنها به باال و دیگری به پایین می رود. اول نردب

را که به سمت پایین رفته و از سوراخ عبــور می کند انتخاب کنید ( اتاقی که در سمت راسـت 

قرار دارد حاوی چیز مهمی نمی باشد و فقط دو دلقک درآن هستند) اما کامال“ مراقــب باشـید 

زیرا درپایین نردبان 2 نفر وجود دارند که منتظر شما می باشند.  
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از راهرو گذشته و از دری که درانتهای راهرو قرار دارد عبور کنید. شما نمی توانید از طریق در 

ــه مـی توانیـد آنـها را  نرده ای وارد خیابان شوید اما درانتهای این کوچه وسایلی وجود دارند ک

بردارید ( یک کتاب خود آموز جاسوسی و یک اسلحه یا مهمات آن). 

ــد. ازهـردو نردبـان بـاال  به سمت نردبان باز گردید و تعدادی دلقک را ازسر راه خود برداری

ــه یـک اتـاق  بروید واز روی الوارها به سمت دیگر سوراخ کف راهرو بروید. در انتهای راهرو ب

ــاق  خواهید رسید که در آن یک دلقک خوابیده وکف اتاق سوراخ است. از طریق سوراخ کف ات

ــد و از پنجـره خـارج شـوید.   به طبقه پایین بپرید. این مکان را برای یافتن اطالعات جستجو کنی

بازی را ذخیره کنید. 

ــه روی  در اینجا سه دلقک وجود دارند که باید آنها را بکشید، به سمت صحنه نمایشی بروید ک

ــیزم کننـده وجـود دارد پـاکت نامـه حـاوی اطالعـات روی آن را  آن سه دایره گردان هیپنوت

بردارید. این نامه حاوی یک عکس ازکیت آرچر می باشد. 
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به سمت دری که توسط یک تخته چوب مسدود شده است بروید. 

 

ــاز کردیـد بـاید   صدای آرمسترانگ را که از شما کمک می خواهد خواهید شنید. وقتی در را ب

وظیفه مراقبت از او را به عهده بگیرید زیرا او به سوی دروازه خروجی می دود و سعی می کنــد 

تا آن را بازکند. دلقک های زیادی به سوی شما می آیند، پس قبل از ایــن کـه دوسـت شـما را 

ــب خـود باشـید و خـود را بـه دردسـر  بکشند آنها را از پا درآورید. همچنین سعی کنید مراق

نیاندازید زیرا احتماال" مهمات زیادی در اختیار ندارید. اگرآرمسترانگ بمیرد باید دوباره بــازی 
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ذخیره شده خود را آغاز کنید بنابر این مراقب باشید. وقتی او دروازه را باز کرد از آن گذشـته 

و وارد مرحله بعدی شوید. 
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فرار : 
این بخش یکی از هیجان انگیزترین بخش های بازی اســت. صحنـه بعـدی را مشـاهده کنیـد و 

ــدید بـدون مکـث  بـه سـوی آدمکـش حرفـه ای  هنگامی که بر روی سه چرخه خود سوار ش

تیراندازی کنید.   

البته به سوی هرکسی که می بینید تیراندازی کنید و ســعی کنیـد خـــود مـورد هـدف قـرار 

نگیریـــد ( نگران مهمات نباشید زیرا در این مرحله گلوله های شما نامحدود است).  

هنگامی که داشتید تقریبا" موفق به کشتن آدمکش حرفــه ای مـی شـدید، او آرمسـترانگ را 

مجروح می کند و شما متوقف می شوید. حال می توانید صحنه بعدی را مشاهده کنید.  
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قسمت نهم : پایگاه شیطانی 
مکان : آنتارکیا- ترکیه 

ــی رسـاند ، جـایی کـه  بررسی مدارک ، کیت و آرمسترانگ را به یک پایگاه سری درآنتارکیا م

گروه هارم پروژه امگا را از آنجا هدایت می کند. 

ــرای جلـوگـیری از  به مجردی که آنها پرده از این راز بردارند ، خواهند توانست طرحی را که ب

ــانیت یکدیگـر را  پیشرفت آن پیاده سازی کنند، البته در صورتی که قبل از آن و از شدت عصب

نکشند. 
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آنتارکیا : 
ــا دانشـمند مجـروح  بعد از خروج از اتاق وارد اتاقی که درسمت چپ شما قرار دارد شوید و ب

ــاق را بگردیـد. ازآن اتـاق خـارج  صحبت کرده و آخرین سخنان او را بشنوید. اگر مایلید او و ات

شوید و به سمت انتهای راهرو رفته و به سمت چپ و به طرف وسایل روی هــم ریختـه شـده 

ــاالی تعـداد جعبـه و  بروید. باالی آنها رفته و از سوراخ سقف وارد طبقه اول شوید ( شما باید ب

کمد رفته، چرخیده و سپس روی پایین ترین قسمت از الوار شکسته بپرید).  

ـرار دارد  درطول راهرو جلو رفته و از سوراخ بعدی که می بینید پایین بپرید ( دری که در انتها ق

باز نمی شود پس بیهوده خود را به زحمت نیاندازید).  

ــت بمبـی را  شما متوجه می شوید که باید در این جا به دالیلی که هنوز برای شما مشخص نیس

کار بگذارید (اگر چه هنوز هیچ مواد منفجره ای ندارید) پس به حرکت خــود در راهـرو ادامـه 

دهید، اولین درسمت راست به جای خاصی منتهی نمی شود پس بدون توجه به آن به حرکــت 

مستقیم خود ادامه دهید.  

از پلکانی که درسمت راست شما قرار دارد پایین رفته تا بــه اطالعـاتی در مـورد مکـان مـواد 

ــپ  منفجره دست پیدا کنید. دوباره به باال برگردید و به سمت دروازه قفل شده در سمت چ

بروید. سعی کنید با استفاده از کلید کامپیوتری در را باز کنید اما متوجه می شوید که برق قطع 

است. 



راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی 2 

 129

ــرده انـد برویـد . از آن بـاال  به سمت کمدها و جعبه های سمت چپ خود که راه را مسدود ک

بروید و به طرف دیگر بپرید. در یک کمد یا روی یک قفسه یک آچــار را پیـدا خواهیـد کـرد. 

ــام انـدروز مـی باشـد.  همچنین به اطالعاتی دست پیدا خواهید کرد که در مورد ستوانی به ن

پیگیری این ماجرا به شما کمک خواهد کرد که متوجه مطالب بیشتری شوید. 

با امتحان کردن دری که در سمت چپ شما قرار دارد متوجه خواهید شد که به تعدادی کلیــد 

نیاز دارید پس به دنبال آنها بگردید . در ابتدا وارد اتاقی که در ســمت چـپ شـما قـراردارد 

ــه آن  نشوید زیرا شما باید ابتدا لوله ای را که ترکیده است درست کنید تا بتوانید فیوزی که ب

نیازمندید و در زیر لوله ترکیده قرار دارد بردارید.  

با وارد شدن به اتاق سمت راست متوجه می شوید که به یک فیوز نیاز دارید. به سمت راست 

رفته و از اتاق خارج شوید و مسیر راهرو را طی کنید تا به چند لوله بر روی دیوار بــا یـک تـابلو 

روی آن برخورد کنید. روی تابلو نوشته است خروج اضطراری بخار. با استفاده ازآچاری که پیدا 

کردید سر لوله را که از زیر شبکه توری فلزی بیرون آمده است ببندید. 

ــدارد رفتـه و فیـوز را برداریـد واتـاق را   حاالبه اتاق حاوی فیوز که دیگر بخاری در آن وجود ن

جستجوکنید. فیوز را بر روی جعبه تقسیم برق در اتاق سمت راست قرار دهید تــا بـرق پایگـاه 

وصل شود. 
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ــرده و بـه  از درسمت راست اتاق خارج شده و به سمت چپ بروید. در طول راهرو حرکت ک

راست بپیچید. کلید کامپیوتری در را رمزگشایی کرده و وارد جایی شوید که به نظر یک ســالن 

غذاخوری می آید.  

اطالعاتی را که در مورد ستوان اندروز وجود دارد برداشته و به سوی شمال بروید. ایــن جـا دو 

ـپزخانه  راه خروجی وجود دارد که هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. می توانید از راهرو به سمت آش

ــان  رفته و از سوارخی که بر روی زمین وجود دارد پایین بپرید. از درعبور کنید و به تعدادی پلک

برسید که به یک حیاط منتهی می شود و یا از سمت غذا خوری به چپ رفته و ازروی کمد هــای 

ــه  واژگون شده که مسیر را مسدود کرده اند باال بروید و از آنها عبورکنید و به حیاط برسید ک

البته این راه کوتاهتراست .   
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درحیاط مستقیما" به جلو و به سوی در دولنگه بروید ولی نمی توانید آن را باز کنید. به ســمت 

چپ نگاه کنید تا سوراخی را در دیوار ببینید پس از آن عبور کنید.   

 

این مکان را برای یافتن اطالعات جستجو کنید و صفحه کلید کامپیوتری روی دیوارسمت راست 

ــوی یـک در قفـل شـده بـاز        را رمز گشایی کنید تا دردولنگه باز شود. درب سمت چپ به س

ــدا کنیـد. ابیگـل  می شود. از دردولنگه که بازش کردید عبور کنید تا اطالعاتی راجع به ابیگل پی

دختر ستوان اندروز است.  
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راهرو را ادامه داده و درسالن به اتاق وسطی داخل شده و به دنبال کلیدها بگردید (وقتی ایــن 

ــد شـد کـه  کار را انجام دهید لوله ای در پشت سرشما خواهد ترکید و بخار از آن خارج خواه

ــا بـه اطالعـاتی  نشان می دهد نمی توانید از جایی که آمده اید خارج شوید). همچنین دراین ج

راجع به یک دستگیره درخراب دست پیدا خواهید کرد. بازی خود را ذخیره کنید. 

به اتاقی که درسمت چپ میز پینگ پنگ قرار دارد وارد شوید. درآنجا مــی توانیـد اطالعـاتی 

ــد شـنید  راجع به یک مافوق سرباز پیدا کنید. پس باید متوجه شده باشید که صدای که خواهی

مربوط به همان مافوق سرباز خطرناک است.  

ــود بـه  سریعا" از آنجا خارج شده و شروع به فرار کنید. آن موجود خطرناک با اسلحه لیزری خ

شما شلیک خواهد کرد پس سعی کنید خود را با احتیاط از تیررس او پنهان کرده و به فرارادامه 

دهید. 

ــه شـما  شما باید کاری کنید که اواز اتاقی که از آن خارج شده است بیرون رفته و قبل از این ک

ــه راهـروی  کار جستجو آن مکان را به پایان برسانید به آن باز نگردد. البته نباید بگذارید تا او ب

ــرار خواهـد داد).  کنار پنجره سمت راست اتاق هم برسد(چون از پشت شیشه شما را هدف ق

ـه در  در آنجا اطالعات بیشتری را پیدا خواهید کرد و داخل کمد یک جلیقه ضد گلوله می یابیدک

صورت نیاز می توانید آن را بردارید. 
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به باال نگاه کنید. خواهید دید که یک لوله شکسته از سقف به پایین افتاده است و یــک سـوراخ 

نیز دربخش باالی دیوار وجود دارد. از لوله باال بروید (شما باید خم شوید و به انتهای مسیر لوله 

بروید). به حالت نشسته از روی لوله ها عبور کنید و درجلوی دردولنگه پایین بپرید  

ــه هـا بـاالبروید و وارد  به حیاط رفته و به سوی پلکانی که درسمت چپ قرار دارد بروید. از پل

ـاز  اتاق شوید. درآنجا متوجه محل کارگذاشتن بمبی دیگر خواهید شد. حاال در سمت راست را ب

کنید (که قبال“ قفل بود اما حاال شما کلید های آن را یافته اید ) و دستگیره در را بردارید.  

از آنجا خارج شده و به حرفهای مافوق سرباز (ستوان اندروز) گوش دهید و به سوی مکانی کـه 

ــتگیره نـدارد). وارد انبـار  شبیه انباراست و دروسط حیاط قرار گرفتــه ، بروید ( دری که دس

ــد بـه شـما تـیراندازی  شوید ( در را ببندید، چون در این صورت دیگر ستوان اندروز نمی توان

کند). این مکان را برای یافتن مواد منفجره و مهمات جستجو کنید. به بیرون از انبار رفتــه و بـه 

ـارج  سوی پلکانی که به طبقه باال منتهی می شود حرکت کنید و بمب را روی زمین قرار دهید. خ

ــد کـه مـانع از آن شـوید کـه  شوید و صبر کنید تا بمب منفجر شـود. ( در عین حال سعی کنی

ستوان اندروز با اسلحه لیزری خود به شما تیراندازی کند).  

ــود را بـدرون آن بیـاندازید.  پس از انفجار بمب ، سوراخی در زمین ایجاد می شود. بدوید و خ

دوباره به آشپزخانه بازخواهید گشت . دوباره به سوی سالن غذا خوری بروید. یک دانشمند را 

ــا دانشـمند دیگـری را  خواهید دید. به انتهای سالن غذاخوری رفته و به سمت راست بپیچید ت
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ــدروز  ببینید که راه فرار را به شما نشان می دهد. بعد از خروج از سالن غذا خوری ، او ستوان ان

را درسالن زندانی خواهد کرد.  

می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد وضعیت آنجا با او صحبت کنید. پــس از پایـان 

صحبت، او با وجود خطراتی که درآنجا وجود دارد شروع به سیگار کشیدن مــی کنـد. او را رهـا 

ــروج اضطـراری  کرده و از راهروی که کف آن شبکه فلزی دارد عبور کنید . از کنار لوله های خ

بخار گذشته و از کنار اتاقی که فیوز را در آن پیدا کردید بگذرید. 

ــیم  دردومی را که درسمت راست قرار دارد باز کنید( همان دری که نیاز به کلید داشت) و س

ــری را در دیـوار  پیچ را بردارید. دراین زمان صدای ستوان اندروز را می شنوید که سوراخ دیگ

ایجاد می کند. از اتاق خارج شده و وارد اتاقی که فیوز را درآن کار گذاشتید شوید و از طــرف 

ــا در بـاز  دیگر خارج شوید. به سمت راست بپیچید و کلید کامپیوتری در را رمز گشایی کنید ت

شود و به حرکت خود ادامه دهید. از راهرو عبور کرده و به سوی آرمسترانگ درسمت راست 

بروید. برای باز کردن راه مواد منفجره را کار بگذارید وصحنه بعدی را مشاهده کنید.  
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قسمت دهم : نفرین کالی  
مکان : کلکته - هند  

بخاطر موفقیت کیت درهند ، رئیس گروه هارم دستور انهدام شاخه هندی گروه را به عنــوان 

تنبیه آنان صادر می کند. 

ـه  این حمله یک محل آزمایش ایده آل برای مافوق سربازان گروه هارم قبل از فرستاده شدن ب

جزیره کیوس و انجام اولین ماموریت اصلی خود خواهد بود. 

ـیرد  اگر چه کیت اطالعات مهمی را در رابطه با پروژه امگا بدست آورده است، اما تصمیم می گ

تا مستقیما" به هند رفته و جلوی این فاجعه را بگیرد. 
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محل آزمایش : 

نکته : شما می توانید خود را از دید مافوق سربازان پنهان کنید. تا زمــانی کـه درتـیررس آنـها 

نباشید، وجود شما را نادیده خواهند گرفت و این را نیز بدانید که تیراندازی آنها دقیق نیسـت. 

پس سعی کنید سریع حرکت کنید ( و سریعا" به پشت سرآنها بروید). این کار بــه شـما کمـک  

ــته باشـید ، مـی توانیـد  می کند تا هدف قرار نگیرید . همچنین اگر به اندازه کافی گلوله داش

ــک  هنگامی که دریک موقعیت مناسب قرار گرفتید سر آنها را نشانه بگیرید. زیاد به آنها نزدی

ــه بسـته  نشوید زیرا صدمه ای که به شما وارد می کنند اغلب بسیار جدی است و دراین مرحل

ـها  کمکهای اولیه چندانی وجود ندارد. شما همچنین می توانید با 2 بار ریختن آب به روی آتش آن

را خاموش کنید. 

ــار بگذاریـد تـا  مستقیم به حرکت خود ادامه داده و بر روی دیوار سمت چپ خود یک بمب ک

ــهای اتـاق قـرار دارد عبـور  روی آن سوراخی ایجاد کنید. از سوراخ رد شده واز دری که در انت

کنید. 

مراقب باشید، چون یک مافوق سربازدر آنجا وجود دارد. پنهان شده، به چپ و راست حرکــت 

ــرد بـه  کرده و تیراندازی کنید و سعی کنید خود را ازدید او مخفی نگاه دارید. وقتی اوشلیک ک

سرعت به سمت چپ بروید و قفل روی درچوبی را باز کنید ( البته با اسلحه) تا شهروندی کــه 

آنجاست بتواند فرار کند. یک جلیقه ضد گلوله در گوشه خیابان و مقابل دری کــه بـاز کردیـد      

( پشت سر شما ) قرار دارد اگر به آن نیاز دارید آن را بردارید. 
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ــد  از در عبور کنید و به راهتان در کوچه باریک ادامه دهید، مافوق سرباز دیگری را خواهید دی

ـت  که در برابر شما مشغول تعقیب هریج دیوانه می باشد. به سرعت به سمت راست در و پش

آن بدوید چون در اینصورت مافوق سرباز شما را ندیده و از آنجا خواهد گذشت. به پشت سر 

ـطل  او بروید ( درهمان حال هریج به شما می گوید که او را از آتش نجات دهید). شما به یک س

احتیاج دارید بنابراین از دروازه عبور کرده و ببینید که چه چیزی در برابر شما اتفاق مــی افتـد. 

ـما  روبروی شما یک مافوق سرباز دیگر وجود دارد بنابراین از کوچه کوچکی که درسمت چپ ش

قرار دارد عبورکنید. هنگامی که به انتهای آن رسیدید با یک سرباز هندی مواجه می شــود. ( او 

ممکن است به شما تیراندازی کند و ممکن است این کار را انجام ندهد. به هرحال یک دوسـت 

به شمار می رود و کشتن او هیچ امتیازی ندارد). 

متوجه شیر آبی که در سمت راست شما و نزدیک پله ها قرار دارد باشید. دروازه را باز نکنیـد 

و اجازه دهید که مافوق سرباز نگهبانان هندی را بکشد و وقتی کارخود را به پایان رساند سطلی 

ــه وسـیله  را که روی زمین قراردارد بردارید، از راهی که آمده اید باز گردید و سطل خود را ب

شیر آب پر کنید. به سمت هریج رفته و آتشی را کــه درمقـابل او وجـود دارد خـاموش کنیـد          

(درهمان حال سعی کنید تا اجازه ندهید توسط مافوق سرباز به شما تیراندازی شود). 

شما باید 2 بار این کار را انجام دهید، شیر آب نزدیک تری وجود ندارد بنابر این به همان جا باز 

ــازه ای کـه مـافوق سـرباز دوم درآنجاسـت  گردید. وقتی هریج را نجات دادید به سمت مغ

برویـد ( قبل از ادامه دادن مسیر سطل خود را پر کنید).  
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از فروشگاهی که در آتش میسوزد رد شده و به سمت راست بپیچید و آتشی را که در مقــابل 

دروازه ها وجود دارد خاموش کنید. شهروندی را کــه آنجاسـت نجـات دهیـد. بـاز گردیـد و 

ــش جلـوی آن را  دوباره سطل خود را قبل از رفتن به سوی دروازه پر کنید. از دروازه ای که آت

ـافوق  خاموش کردید گذشته و به چپ و سپس باز هم به چپ و بعد به راست بروید. مراقب م

سربازی که به شما حمله ور می شود باشید.  
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آتش دیگری در مقابل شما و روی یک کمد قرار دارد آن را نیز خاموش کنید. ســعی کنیـد بـه 

ــیره کنیـد و درصـورت  هرصورتی که می توانید زنده بمانید. تنها راه این است که بازی را ذخ

کشته شدن دوباره شروع نمایید. 

ــتوران  وقتی آتش خاموش شد از سمت راست کمد عبور کنید و به سمت شمال رفته تا به رس

ـیرآبی  برسید. درآنجا می توانید یک جعبه مهمات پیدا کنید. مسیر خیابان را ادامه دهید و به ش

که در سمت چپ شما قرار دارد توجه کنید. 

به سمت انتهای خیابان رفته و بارنی ها را از بین ببرید . پس از بارنی ها شهروند دیگــری وجـود 

دارد که در سمت چپ قرار گرفته و باید جان او را نیز نجات دهیــد. آتـش را خـاموش کنیـد. 

ــس از خـاموش کـردن  مافوق سربازدیگری در مقابل شما قرار می گیرد پس مراقب باشید. پ

ــورد  آتش ، کمال به صورت معجزه آسایی پدیدار می شود. به دنبال او بروید تا اطالعاتی در م

آرمسترانگ به دست آورید. 
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قسمت یازدهم : مداخله  
مکان : دفتر مرکزی یونیتی   

با اطالعاتی که کیت ازتاسیسات آنتارکیا بدست آورده، او گمان می کند که  بتواند توسط دکتر 

شنکر راهی را برای مقابله با مافوق سربازان بیابد. 

ــوده و در دسـتان گـروه  در همین حین ، اخباری بدست می رسد که آرمسترانگ هنوز زنده ب

هارم اسیر است. او باید محل نگهداری آرمسترانگ را پیدا کرده و راهی برای نجات او بیابد. 
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دفتر مرکزی یونیتی : 
از اتاق دکتر شنکر خارج شوید و به سمت راست پیچیده و از پله ها پایین بروید ( جــهتی را کـه 

ــن کمـی ایـن  با I بر روی قطب نمایتان مشخص شده دنبال کنید). می توانید قبل از پایین رفت

مکان را برای یافتن اطالعات بیشتر و بدست آوردن امتیازات مهارتی جستجو کنید.  

ــد  در جهت شرق ( عالمت I بر روی قطب نما ) به راه خود ادامه داده و سپس به راست بپیچی

و دوباره به سمت راست بپیچید و از پلکانی که در آن قســمت وجـود دارد پـایین برویـد. بـه 

ــه سـمت شـرق)  سمت چپ پیچیده از دردو لنگه رد شوید و درطول راهرو به حرکت خود (ب

ادامه دهید. به یک فضای باز می رسید که در آن تعدادی صندلی و مــیز قـرار گرفتـه اسـت. 

کیفی بر روی یکی ازمیزها قرار دارد آن را بردارید.  

به سمت جنوب (عالمت I بر روی قطب نما  ) پیچیده و داخل راهروشوید. اولین پیچ به ســمت 

چپ شما را به کافه تریا خواهد رساند. بازی را ذخیره کنید. 

عینک ، اسلحه ، موز و دستگاه شک الکتریکی را از روی میزها بردارید (بســته روی مـیزرا بـرای 

آخر بگذارید زیرا برداشتن آن وقایعی را پیش روی شما قرار خواهد داد). به صدای که از بلنــد 

گو می شنوید گوش داده و دلقک ها را بکشید. مسلسل سبک آنها را برداشته و به راه خود بــه 

سمت غرب (همان دری که از آن وارد شدید) ادامه دهید و از درها عبور کنید.  

ــا بـاز شـود. بـه سـمت  به سمت راست رفته و کلید کامپیوتری درآهنی را رمزگشایی کنید ت

ــاک یـک  راست بپیچید و دلقک هایی را که به شما نزدیک می شوند بکشید. حاال صدای تیک ت
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ــی کنیـد . حـاال از  بمب را می شنوید. درآنجا 4 بمب کارگذاشته شده است که باید آنها را خنث

ــب را پیـدا کنیـد و آن را خنثـی  سمتی که دلقک ها از آن آمدند از پله ها باال بروید و اولین بم

کنید. در طول بالکن حرکت کرده و سپس به سمت چپ بروید. در طول مسیر بمب ها را خنثی 

کرده و آنها را بردارید ودلقکها را بکشید (مراقب باشید که به دوستان خود تیراندازی نکنیــد). 

بعد از اتمام بالکن به یک راهرو می رسید. در طول راهروحرکت کنید تا به آسانسور ها برسید. 

ــد تغیـیر مـی کنـد مـا جـای دقیـق آنـها را              چون جای بمب ها هر بارکه بازی را انجام می دهی

نمی توانیم به شما بگوییم پس هر کدام از بمب ها را که یافتید خنثی کرده و بردارید.  

ـال  از پله ها باال رفته و به سمت راست و به سوی دفتر حفاظت بروید.دلقکها را بکشید و به دنب

بمب ها باشید و با استفاده از کامپیوتر بخش حفاظت برق را وصل کنید. خارج شده و به ســوی 

اتاق دکتر شنکر بروید ( انتهای راهرو).  

یادداشتی بر روی در وجود دارد که به شما می گوید که او پنهان شده است. دوباره از پلــه هـا 

ــه آن سـمت برویـد  پایین بروید تا تعدادی دلقک را مشاهده کنید ( این راهی است که باید ب

یعنی سمت دستشویی ها). آنها را بکشید و به سمت راست یا شرق بروید. بــه سـمت راسـت 

پیچیده و از پله ها پایین بروید سپس به سمت چپ بپیچید وآخرین دلقــک هـا را نـیز از بیـن 

ببرید و آخرین بمب را پیدا کرده و خنثی کنید.  

دکتر شنکر مثل یک دیوانه در اتاقی که در سمت چپ جایی که دلقک ها بودند قرار دارد. با او 

صحبت کنید. صحنه بعدی را مشاهده کنید تا مرحله بعدی آغازشود.  
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قسمت دوازدهم : پایگاهی در اعماق آب   
مکان : پایگاه مخفی زیر آب گروه هارم - دریای اژه 

ــری گـروه هـارم درزیـر آب نگـهداری       کیت متوجه می شود که آرمسترانگ در یک پایگاه س

می شود و باید او را از مرگ حتمی نجات دهد. اولین وظیفه او پیدا کردن محل دقیق نگــهداری 

ــاه  آرمسترانگ است. اطالعات مربوط به محل دقیق نگهداری آرمسترانگ در ابرکامپیوتر پایگ

سری ذخیره شده است.  

ــاید راهـی بـرای فـرار از آنجـا پیـدا کننـد و بدبختانـه  به محض آزادی آرمسترانگ ، هردو ب

زیردریایی کوسه مانند کیت تنها قابلیت پذیرش یک سرنشین را دارد پس باید به دنبال راهی 

دیگر برای فرار بود. 
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پایگاه زیردریایی : 

ــود  نکته : سعی کنید دراین مرحله از خود مراقبت کنید و تا آخر این مرحله صدمه زیادی به خ

ــیار مناسـبی هسـتید  وارد نسازید و مطمئن شوید که از نظر سالمتی و مهمات در وضعیت بس

زیرا فصل بعدی شما را مستقیم به سوی جنگ با رئیس خواهد کشاند . 

ــن ، از بیـن  بارنی های نگهبان را با استفاده از کمان پوالدی خود و یک نشانه گیری عالی با دوربی

ببرید. به جلو حرکت کنید و مخفیانه از میان جعبه ها عبور کنید. یکی از آنها حاوی هدیه ای برای 

شما است و همچنین یک کیف پراز مهمات پیدا خواهید کرد. مراقب نگهبانی که در نزدیکی این 

جعبه قرار دارد باشید. 

به داخل آب پریده و به سمت جلوی زیردریایی ( درجهت شمال غربی یا چپ) حرکــت کنیـد. 

باید اززیر، زیردریایی شناکرده و به طرف نردبان سمت دیگر بروید تا بتوانید از آن باال بروید. 

مراقب بارنی ها باشید. 

از نردبان باالرفته و به سمت غرب یا چپ پیچیده و دروازه فلزی را باز کنید. به سمت راســت 

ــد ولبـاس ضـد گلولـه و  بپیچید. دروازه بعدی را باز کرده و این مکان را برای یافتن گلوله، کلی

درصورت نیاز اطالعات جستجوکنید.  

به سوی دیگر شنا کرده و از نردبان باال بروید. دروازه ای را که درسمت راست شما قرار دارد 

ــیله کلیـد داخـل  باز کنید ( به سمت غرب) و از پله ها باال بروید. جرثقیل را فعال کنید ( به وس

جرثقیل و نه کلید خارج آن) و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. 
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ــغولند کـه اصـال“ متوجـه شـما           خیلی جالب است ، افرادی که دراتاق کنترل هستند آنقدر مش

ــا بـاال برویـد. در سـمت  نمی شوند. از پله ها پایین بروید و بسته را بردارید و دوباره از پله ه

راست دری وجود دارد که به سهولت می توانید ازآن بگذرید. بازی را ذخیره کنید . 

ــما بـه یـک توالـت منتـهی  به سمت راست پیچیده و از راهرو بگذرید. اولین درسمت چپ ش

میشود پس چیز با ارزشی را نمی توانید درآنجا بیابید. در دوم ( همان دری که مقابل شما قـرار 

ــری  گرفته است ) به اتاقی منتهی می شود که در آن 2 نگهبان قرار دارند، یکی داخل اتاق و دیگ

ــتفاده  مشغول خارج شدن از آن می باشد. آنها را کشته و از شر اجساد آنها خالص شوید ( با اس

ــه  از اسپری محو کننده اجساد ). از دردیگر اتاق خارج شده ودرکنار دیوار حرکت کنید.  مخفیان

به سمت چپ نگاه کنید تا دوربینی را ببینید که صدای آن را قبال“ شنیدید.  

ــرا  قبل از ادامه دادن مسیرآن را از کار بیندازید ( سعی کنید از دوربین اسلحه استفاده کنید زی

فقط 2 گلوله همراه دارید). 

از راهرو عبور کنید اما مراقب یک بارنی که درسمت راست شما و در یک اتاق و پشت شیشــه 

ــرو (کلیـد قرمـز  قرارگرفته باشید. مطمئن شوید که قبل از رسیدن او به آژیر خطرداخل راه

رنگ روی دیوار) کارش را یکسره می کنید (از کمان پوالدی خود استفاده کنید). 

ـک  اتاقی را که او درآن قرار داشت جستجو کنید اما از دری که در سمت چپ وجود دارد و به ی

پل بلند منتهی می شود عبور نکنید زیرا شما را به مرحله بعدی خواهد برد. ابتدا باید خوب ایــن 

منطقه را جستجو کنید.  
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از راهی که آمده بودید به راهرو باز گردید و به سمت غــرب یـا جلـو برویـد. بقیـه اتاقـها را 

جستجو کنید. ممکن است که یک مسلسل بی صدا و تعدادی گلوله و مدارک بیابید. 

ــد و بعـد از پایـان  این راهرو یک شکل دایره ای دارد پس راهرو را ادامه داده و اتاقها را بگردی

جستجوی خود از پل عبور کرده و به مرحله بعد بروید. 
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بخش فرماندهی : 

نکته : مراقب رباتهای گشتی باشید. آنها با اسلحه های لیزری به شما حمله می کنند که موجـب 

ــی شـما درداخـل کانـال هـا پنـهان       وارد آمدن صدمات فراوانی به شما خواهد شد و حتی وقت

شده اید نیز می توانند به شما شلیک کنند. 

ــاز نکنیـد. نگـهبان و دانشـمندی  وقتی در را باز می کنید با در دیگری مواجه می شوید. آن را ب

ــی وجـود دارد. وقتـی هـر  درراهروی سمت چپ هستند و باالی پلکان روبرو یک دوربین امنیت

کدام از آن دو نفر راه خود را گرفتند و رفتند به سرعت به سمت راست دویده و ورودی یـک 

ــال شـوید.  کانال بزرگ را در سمت چپ خود و روی دیوار پیدا کنید. آن را باز کنید و داخل کان

ـد  تنها یک راه وجود دارد بنابراین مسیر را دنبال کنید تا به یک انبار برسید و آنجا را جستجو کنی

ــه سـمت  و بعد به سمت جایی که از آن وارد راهرو شدید ( مقابل پله ها) باز گردید. این بار ب

ـا  راهروی دیگر (سمت چپ) بروید. و وارد کانال بزرگ دیگری شوید. آن را تا انتها دنبال کنید ت

ــاق در سـمت راسـت  به انتهای دیگر راهرو برسید. به سرعت وارد اولین اتاق شوید ( اولین ات

است زیرا اتاق سمت چپ باز نمی شود و برای باز شدن به یک کارت امنیتی نیــاز داریـد). در 

ــه  اتاق (اتاق کنفرانس) یک بارنی وجـــود دارد. او را بیهوش کرده و یا بکشید. در آنجاچیزی ک

ارزش جستجوکردن را داشته باشد نخواهید یافت پس خارج شوید و به سمت راست برویــد   

( شمال). 
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ممکن است نگهبان دیگری را که مشغول گشت زنی می باشد ببینید، پس پشــت یـک صندلـی 

ــارج شـدن او را بکشـید. بـه  پنهان شوید تا او عبور کند و سپس پشت سر او بروید و قبل از خ

ــعی کنیـد پشـت آن قـرار  سمت کانالی که از آن خارج شدید بروید ( مراقب ربات باشید. س

ــچ بـه  بگیرید) و سپس به سمت راست یا شرق و در مسیر راهرو حرکت کنید و داخل اولین پی

سمت چپ شوید. 

ــارنی وجـود دارد.آنـها را بکشـید.  در سمت چپ شما توالت و درسمت راست اتاقی حاوی 2 ب

ــه  دوباره، مراقب ربات باشید. این اتاق را جستجو کنید تا یک جعبه مهمات پیدا کنید. از دری ک

درانتهای دیگراتاق قرار دارد خارج شوید مراقب یک بارنی و ربات نگهبان باشید. 

همانطور که خارج می شوید یک دوربین درست در سمت راست شما قرار گرفته است. آن را 

با اسلحه خود از کار بیندازید و بازی را ذخیره کنید. 

به سرعت به سمت چپ رفته و از نردبان باال بروید و بارنی ها را بی سروصدا بکشید (مراقـب 

تمام بارنی هایی که پایین پله ها هستند باشید زیرا ممکن است از نردبان باال بیایند). به آیفونی 

ـه  که درسمت راست شما قرار دارد توجه کنید ( و همچنین جعبه مهمات که در یک وسیله نقلی

کوچک در سمت راست آن قرار دارد).  

از آیفون بعدا“ استفاده خواهیم کرد ( می توانید از این فرصــت بـرای تفریـح اسـتفاده کنیـد). 

مراقب ربات نگهبان باشید. هنگامی که راهرو بعدی خالی بود، به سرعت به سمت چپ رفته  و 

ــان  وارد اتاق کامپیوتر شوید. بارنی و دانشمندی که آنجا هستند را بی سروصدا بکشید. این مک
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را جستجو کرده و به سمت دیگراتاق بروید ( مطمئن شوید که یک فرم درخواست خاص را که 

درروی میزکامپیوتر ها قرار دارد برداشته اید ). به دری کــه درسـمت دیگراتـاق قـرار دارد 

بروید. یک دوربین درست خارج از در و درسمت راست محلی که از آن خارج می شوید وجود 

ــه  دارد و همچنین یک ربات نگهبان هم در همان اطراف است. سعی کنید قبل از این که مخفیان

از اتاق خارج شوید دوربین را از کار بیندازید.  

ــه  وقتی خارج شدید، به سرعت به سمت دری که درسمت چپ قرار دارد و باالی آن تابلوی ب

ــن اتـاق  چشم می خورد که روی آن نوشته شده اتاق ابر کامپیوتر بروید. دانشمندی را که درای

قرار دارد بی سروصدا کشته و از کامپیوتر استفاده کنید. کامپیوتر به شما می گویــد کـــه بـه 

چندین کد نیاز دارید که می توانید آنــها را از کتابچـه راهنمـا و کاتـالوگ محصـوالت بدسـت 

آورید.  

ــد بـه سـمت جـایی کـه آیفـون در آن قرارداشـت  وقتی محوطه بیرون کامال“ خالی و امن ش

ــارت امنیتـی فـردی بـه نـام  بازگردید. از آیفون استفاده کنید تا به شما بگوید که می تواند ک

کریس و درواقع کارت امنیتی دفتر این فرد را از او بگیرید تا کتابچه را به دست بیاورید.  

کارت را گرفته و از نردبان پایین بروید. ( وقتی راهرو خلوت است) جلو رفته (مراقب دوربین و 

ــی آن  ربات ها باشید ) تا دری را در سمت راست خود بیابید (که باید با استفاده از کارت امنیت

را باز کنید).  
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از کارت امنیتی استفاده کرده و وارد اتاق شده و شروع به جستجو آنجا کنید. مطمئن شوید که 

کتابچه راهنمای کامپیوتر را برداشته اید و سپس با استفاده از همان نردبان قبلی به طبقــه بـاال 

ــه  بروید. به سوی آیفون بازگشته و وقتی احساس کردید اوضاع آرام است به سمت راست و ب

ــیزی کـه  سوی اتاق ابر کامپیوتر بروید. با کامپیوتر صحبت کنید تا او به شما خواهد بگویدکه چ

شما دارید از تاریخ مصرفش گذشته است. پس به محل آیفون باز گردید.  

با یادداشتی بر روی دیوار مواجه می شوید که به شما مــی گویـد کـه ایـن فـرد بـرای سـیگار 

ــد. دوبـاره از  کشیدن و استراحت کردن رفته است پس برای یافتن او باید به طبقه پایین بروی

نردبان پایین بروید و مراقب بارنی ها و ربات های گشتی باشید. وقتی به طبقه پایین رســیدید، 

ــت رفتـه و بـه  مستقیم به راه خود ادامه داده و به سمت راست بروید. دوباره به سمت راس

دردستشوی که در سمت چپ است برسید.  

ــامپیوتر او را  داخل دستشویی شده و او را کشته و کارت امنیتی دسترسی به اتاق تجهیزات ابرک

بردارید. با استفاده از نردبان به طبقه باال بروید ، از محل آیفون گذشته و بــه سـمت راسـت 

ــت قـرار دارد  بروید. از کارتی که در اختیار دارید برای باز کردن اولین دری که درسمت راس

استفاده کنید. کتابچه راهنمای تکمیلی درکشوی یکی از میزها قرار دارد آن را پیدا کرده وخارج 

ـاتی  شوید. به سمت راست رفته و به اتاق ابر کامپیوتر بروید. از کامپیوتر استفاده کنید تا اطالع

ــاید او را نجـات دهیـد.  در مورد آرمسترانگ و محل نگهداری او در اختیارتان قرار گیرد. شما ب

ــان نردبـان قبلـی بـرای پـایین رفتـن  وقتی محوطه راهرو امن بود از اتاق خارج شوید و از هم
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ــد. از پلـه هـا پـایین  استفاده کنید. مستقیم به سمت دری که یک دوربین باالی آن است بروی

بروید تا مرحله بعد آغاز شود.  
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بخش خدمه زیر دریایی : 
ــه داخـل راهـرو رفتـه و از در      از پله ها پایین رفته و یک بارنی را که پایین پله هاست بکشید. ب

ــت. اتـاق سـمت  دو لنگه ای که در سمت چپ قرار دارد عبور کنید زیرا این منطقه امن تر اس

ــمند از جلـوی در  راست را جستجو کنید و از در وسطی داخل کانال کف اتاق شوید. وقتی دانش

عبور کرد ، خارج شوید و به سمت چپ بپیچید. از درعبور کنید و بارنی را بکشید.  

ــا  اتاق حاوی وسایلی را که به نظر لوازم یدکی ربات هاست برای یافتن اطالعات جستجو کنید. ب

ــمند در آن قـرار  استفاده از دری که در سمت چپ قرار دارد به اتاق بغلی و به جایی که دانش

ــارج شـده و از در وسـطی عبـور  دارد وارد شوید و او را نیز بکشید. بعد ازجستجو این اتاق ، خ

کرده واز نردبان باال بروید ( همان جایی که از آن پایین آمدید).  

ــد و از در دولنگـه عبـور کنیـد. اتـاق  از راهروی حاوی کانال خارج شوید و به سمت چپ بپیچی

ــن اتـاق را  سمت چپ یک اتاق نشیمن است.  تمام بارنی های موجود در این اتاق را بکشید و ای

ــده و از در دو لنگـه  جستجو کنید. وقتی کارتان به پایان رسید خارج شده و به سمت چپ پیچی

ــی بـاالی در را از  عبور کنید و قبل از این که در انتهای راهرو به سمت چپ بروید، دوربین امنیت

ــوید.  کار بیاندازید و یا صبر کنید که به سمت راست چرخیده و سپس به سرعت داخل اتاق ش

ــایین  از در سمت چپ عبور کنید و این مکان را برای یافتن اطالعات جستجو کرده و از نردبان پ

بروید. این مکان را نیزجستجو کنید و ضبط صوتی را که روی میز قرار دارد بردارید.  



راهنمای بازی های فارسی نوین پندار : مامور مخفی 2 

 153

خارج شوید و به سرعت از در بعدی که روبروی شما قرار دارد عبور کنید اما به ســرعت نـیز 

ــا دوربیـن امنیتـی متوجـه شـما نشـود. البتـه  خود را در سمت چپ و کنار پنجره پنهان کنید ت

اگردراین جا آژیرخطر به صدا درآید خطری شما را تهدید نمی کند زیرا می توانید بارنی هـایی 

را که به آنجا سرازیر می شوند کشته و وسایل آنها را بردارید. 

به هر حال مستقیم به حرکت خود ادامه داده و مخازن اکسیژن را رد کنید و ازدردیگــر خـارج 

شوید ( البته طوری حرکت کنید که توسط دوربین و نگهبان داخل راهرو دیده نشوید).  

ــا  بازی را ذخیره کنید و از نردبان داخل راهرو باال بروید تا به اتاق نشیمنی برسید که در آن 2 ی

ــوید  3 بارنی وجود دارد. اگر مایل باشید می توانید آنها را با سروصدا بکشید اما اول مطمئن ش

که از نظر سالمت و مهمات در وضعیت مناسبی هستید. 

از اتاق نشیمن خارج شده، به سمت چپ بپیچید و از در دولنگه عبور کنید. درانتهای راهرو ایــن 

بار به سمت راست بپیچید . 

دوربین را نادیده بگیرید زیرا راهی برای محفوظ ماندن از دید او در اختیار ندارید (البتــه اگـر 

قبال" آن را خراب نکرده باشید). بارنی هــا را کشـته و مسـتقیم در طـول راهـرو جلـو برویـد                

( درصورت تمایل سه اتاق سمت راست را بگردید)  تا نردبانی را ببینید، از آن استفاده کرده و 

پایین بروید تا مرحله بعدی شروع شود.  
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آزمایشگاه ها : 
ــار از ضبـط  جلو رفته و از کلید کامپیوتری دربرای باز کردن آن استفاده کنید.کیت بطور خودک

صوتی که پیدا کردید برای باز کردن در استفاده می کند. دو نگهبان درآنجا وجود دارند. آنــها 

ــاز  را کشته و از اولین دری که در سمت راست قرار دارد عبور کنید. در سمت راست خود را ب

کنید ( به کارت امنیتی احتیاجی ندارید).  

ــورد  پس از کشتن دانشمند، آنجا را برای یافتن اطالعات  بیشتر جستجو کنید این اطالعات درم

رابطه بین آمریکا و شوروی می باشد.  

از اتاق خارج شوید و به سمت راست رفته و بر روی بالکن فلزی بروید و از نردبان پایین بیایید. 

دانشمند را کشته و این مکان را نیز برای یافتن اطالعات بیشتر جستجو کنید. یک بــارنی و یـک 

ربات بیرون و درراهرو وجود دارند، مراقب آنها باشید. از اتاق خارج شوید و بارنی و ربات را از 

ــار در سـمت  بین ببرید. از در دو لنگه سمت چپ عبور کنید و با استفاده از کلید کامپیوتری کن

راست در را باز کنید تا به مرحله بعدی بروید.  
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قسمت سیزدهم : وحشت در اعماق آب 
مکان : پایگاه مخفی زیر آب گروه هارم - دریای اژه 

درحالی که پایگاه سری هارم در زیر آب ، بخاطر ازکنترل خارج شــدن یـک مـافوق سـرباز در 

ــاه زنـده خـارج  شرف نابودی است ، کیت و آرمسترانگ باید به کمک هم به نحوی ازاین پایگ

شوند.  

البته عالوه بر آنکه نیلز دارند تا راهی برای فرار خود پیدا کنند، باید با افــراد گـروه هـارم کـه 

قصد دستگیری آنها را دارند درگیر شوند. 
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نجات آرمسترانگ : 
ــیره  بعد از دیدن بخش دیگری از داستان، باید بالفاصله کلید F  6 را فشار دهید تا بازی را ذخ

کنید. کاری که حاال باید انجام دهید استفاده از چندین نارنجک برای از بین بردن دلقکها اســت. 

3 یا4 دلقک مقابل شما هستند ابتدا آنها را از پا درآورید.  

متوجه شیر فلکه های آبی ، زرد و سبز رنگی که روی لوله ها هستند باشید چون می توانید آنــها 

ــایی خـارج  را بچرخانید. آنها باعث می شوند تا ازدریچه های همرنگ خود بر روی زمین بخاره

ــوا پرتـاب شـود و درنتیجـه وقـت  شده و اگرآقای آدمکش حرفه ای در داخل آن باشد به ه

بیشتری برای شلیک به او داشته باشید. به عنوان مثال پشت شیر فلکه آبــی بایسـتید و وقتـی 

ــگ خـارج شـد، شـیر را چرخـانده و درایـن  آدمکش حرفه ای ( آدم کوتوله) از دریچه آبی رن

صورت از آنجا بخار زیادی خارج شده و او بیشتر بیرون خواهد آمـد و مـی توانیـد او را هـدف 

قرار دهید. 

ــا ایـن کـار را  اگر هنوز از نارنجکهایتان چیزی باقی مانده از آنها استفاده کنید. باید بارها و باره

انجام دهید تا او را از بین ببرید زیرا راه دیگری برای نجات آرمسترانگ ندارید و باید قبل از به 

پایان رسیدن وقت ( حدود دو دقیقه) اورا نجات دهید پس موفق باشید. 

ــارج  وقتی کارآدمکش حرفه ای را ساختید صحنه بعدی را مالحظه کنید و صبر کنید تا از آنجا خ

ــا  شده و وارد یک راهرو شوید. همانطور که آرمسترانگ به شما می گوید دو راه دارید. یا آنج

ــا بـه سـمت راسـت رفتـه و راه  منتظر بمانید که در این صورت باید به سمت چپ بروید و ی
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فراری برای آرمسترانگ پیدا کنید . اگر بخواهید آنجا منتظر بمانید به ســمت چـپ برویـد تـا 

مرحله بعدی آغاز شود و مطالب قسمت دریای آبی عمیق را مطالعــه کنیـد و اگـر بـه سـمت 

ـل  راست رفتید مطالب قسمت در انتظار غرق شدن را مطالعه کنید. به هرحال هردو این مراح

به یک جا ختم خواهند شد. 
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دریای آبی عمیق : 
ـا  حال که قرار است شما منتظر بمانید تا آرمسترانگ کار خود را انجام دهد پس منتظر بمانید ت

ببینید چه اتفاقی می افتد.  

جعبه کمک های اولیه و همچنین لباس ضد گلوله را از کنار در دو لنگه بردارید. حال آب شــروع 

به باال آمدن می کند. آرمسترانگ در راهروی بعــدی آب راهـرو را خـالی مـی کنـد و از شـما        

ــدی خـالی شـد   می خواهد تا یک آیفون پیداکنید تا با او در ارتباط باشید. وقتی آب راهروی بع

می توانید در دولنگه ای را که درسمت چپ قرار دارد باز کنید. از آن بگذرید. 

ناگهان می بینید که سقف مقابل شما ریزش می کند و راه را مسدود مــی کنـد و شـما مجبـور       

ــیرانتخاب کنیـد. داخـل اتـاق  می شوید دری را که درسمت راست قرار دارد جهت ادامه مس

سمت راست شده وکارت امنیتی را از روی میز بردارید. از نردبان باال بروید و مراقــب ربـاتی 

که درطبقه باال قرار دارد باشید. سعی کنید او را توسط گلوله های شک دهنده الکتریکی از بین 

ببرید. با استفاده ازکارت امنیتی از دری که در سمت چپ شما قرار دارد عبورکنید.  

درهمین حین آرمسترانگ به شما خواهد گفت که کاری برایش انجام دهید. به سمت کامپیوتر 

حفاظت رفته و آن را خاموش کنید تا سیستم امنیتی از کار بیافتد. از آنجا خارج شــوید و از دری 

که درست در مقابل شما قرار دارد عبور کنید که متاسفانه شما را به یک ربات نگــهبان دیگـر 

خواهد رسانید پس به سرعت از شر او خالص شوید. 
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ــمت وجـود  به سمت چپ پیچیده از درعبور کنید و از نردبان باال بروید. یک مشکل دراین قس

دارد.  

 

ـمت   سقف فروریخته و برق اتصالی کرده است بنابراین از زیر سقف فلزی ریزش کرده و از س

ــر دراتـاق سـمت  راست ( البته به صورت نشسته) عبور کنید. مسیر روبرو بسته است و دو نف

چپ می باشند که یکی از آنها سعی دارد به دیگری که زیر آوار است کمــک کنـد. داخـل اتـاق 

ـها را  شده و آنها را بکشید و از اتاق بعدی خارج شوید. 2 بارنی در سمت چپ شما قرار دارند آن

نیز از بین ببرید. 
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ــده و بـه سـمت  مستقیم به راه خود ادامه دهید تا وارد یک انبار شوید. وارد کانال پرازآب ش

چپ شنا کرده و از دو در پشت سرهم عبور کنید و وارد اتاق مخازن اکسیژن شوید.  

 

درآنجا شیری وجود دارد که می توانید آن را باز کنید. این کار باعث می شود تا کمــی هـوا بـه 

داخل اتاق وارد شوید و سطح آب پایین بیاید. 

ـه  پس باال رفته و قبل از این که به مسیر ادامه دهید نفس بگیرید. دوباره به داخل آب رفته و ب

سمت در بعدی شنا کنید.  
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ــها را بـا دسـتگاه  دو کپسول بزرگ راه خروج را مسدود کرده اند پس ابتدا قفل زنجیر دور آن

ــاز هـم نفـس بگـیرید و  برش خود ببرید. وقتی قفل بریده شد آنها افتاده و راه باز می شود. ب

سپس باز گشته و از در عبور کنید. به سمت چپ پیچیده واز نردبان باال بروید.  

ــبرید. همچنیـن یـک  به یک اتاق نشیمن می رسید که یک بارنی در آن قرار دارد. او را از بین ب

بارنی دیگر نیز در خارج از اتاق وجود دارد او را نیز بکشید. از اتاق خــارج شـوید و مسـتقیم بـه 

سمت راهروی روبرو رفته و از پله ها باال بروید تا به مرحله بعدی برسید. 
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در انتظار غرق شدن : 
ــات دهیـد پـس بـهتر اسـت هـرچـه  حال که تصمیم گرفته اید تا شما جان آرمسترانگ را نج

سریعترکارخود را شروع کنید. 

مستقیم به جلو رفته تا به کانالی درکف راهرو و یک نردبان برسید. از نردبان پایین رفتــه و بـه 

ـابلوی  سمت درانتهای راهرو بروید. از درگذشته و آیفون را رد کنید تا بعد از در بعدی متوجه ت

ــه  دسترسی به پمپ مکش آب درسمت چپ شوید. از نردبان کنار تابلو به داخل آب رفته و ب

سمت چپ و به پشت ستون استوانه ای بزرگ شنا کنید تا شیر فلکه ای را ببینید. این شیر فلکه 

مربوط به پمپ مکش آب می باشد بنابر این آن را بچرخاند و سریعا" برای نفس گیری برگشته 

و به باالی سطح آب بروید. درهمین هنگام آرمسترانگ به شما خبر خواهد داد که پمپ مکـش 

آب شروع به کار کرده است. حاال باید از آنجا خارج شوید.  

ــامتر در جـهت مخـالف  پس از نفس گیری، دوباره به داخل آب برگشته و با سرعت هر چه تم

ــه جـا را فـرا گرفتـه و دیگـر  شیرفلکه (سمت راست ) شروع به شنا کردن کنید چون آب هم

فرصتی برای نفس گیری مجدد نخواهید داشت. از البالی لوله ها و صفحات فلزی شنا کــرده و 

به سمت نردبان شکسته و سوراخ باالی آن بروید. ســرخود را از آب بـیرون آورده تـا ادامـه 

ــارج  نردبان را در باال ببینید. با کلید  S pace پریده و دنباله نردبان را بگیرد تا بتوانید ازآنجا خ

شوید. 
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ــا یـک بـارنی  به طرف تنها درخروجی اتاق طبقه باال رفته و از آن عبور کنید. درراهروی بعدی ب

برخورد خواهید کرد پس هر چه سریعتر از شراو خالص شوید. دوربیــن امنیتـی انتـهای راهـرو 

ــرده و البتـه تنـها راه خـروج از همـان محـل         اتصالی کرده است و جریان برق راه را مسدود ک

می باشد .  

ــا  درسمت چپ شما ( هنگامی که وارد راهرو شدید) یک آیفون وجود دارد. ازآن برای ارتباط ب

ــع شـدن صحبـت آرمسـترنگ اتصـالی بـرق بـه طـور       آرمسترانگ استفاده کنید. پس از قط

ــارنی ازدردوم سـمت راسـت  معجزه آسای از بین می رود و البته به طور معجزه آسای چهار ب

خارج می شوند. آنها را نیز از بین ببرید.  

ــا شـوید.  ازدرانتهای راهرو گذشته و از نردبان باال بروید. وارد اتاق بعدی یا اتاق تعمیر ربات ه

ــرو  دراین اتاق دو در وجود دارد یکی روبروی شما و دیگری در سمت چپ. مسیر پشت در روب

توسط شعله های آتش مسدود شده است و مسیر بعــد از در سـمت چـپ نـیز توسـط آوار 

مسدود است. بنابر این کشوی دو میز کنار درسمت چپ را برای یافتن یک پیچ گوشتی جستجو 

کنید.  

از پیچ گوشتی استفاده کرده و درب محل دسترسی به شیر اطفاء حریــق در بـاالی مـیز را بـاز 

کنید. از آن استفاده کرده تا با این کارآتش جلــوی در توسـط سیسـتم خودکـار اطفـاء حریـق 

خاموش شود.  
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به سمت در حرکت کرده و از آن عبور کنید. به سمت چــپ پیچیـده و از دربعـد وارد راهـرو 

ــدی  شوید. به سمت درسمت چپ خود رفته و از آن عبور کنید. از نردبان باال بروید و از در بع

داخل راهرو شده و به سمت چپ بروید. یک بارنی درپشت در دو لنگه منتظر شماســت پـس 

ــارنی  امانش ندهید. از دردولنگه بگذرید و مراقب اتاق و در سمت چپ خود باشید چون یکی ب

دیگر نیز آنجا وجود دارد. او را نیز ازبین ببرید و سپس از طریق پله های راهروی سمت راسـت 

خود باال رفته تا وارد مرحله بعدی شوید. 
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انفجار : 
ــپ بیـاندازید. 2 بـارنی و یـک ربـات را  کمی جلو بروید و از درعبورکرده و نگاهی به سمت چ

خواهید دید. از شر آنها خالص شوید و از دری که درسمت چپ شما قــرار دارد عبورکـرده و 

وارد اتاق نشیمن شوید و ازدردیگر آن خارج شوید . 

به سمت چپ رفته و وارد راهرو شوید و سپس ازطریق در ســمت راسـت وارد اتـاق بعـدی 

شوید و از در دیگر اتاق خارج شوید. داخل راهروی روبرو شده و از طریق در سمت چــپ وارد 

اتاق کنفرانس شوید و سپس از در دیگر اتاق خارج شوید.  

به سمت راست خود نگاه کنید تا محل شیرگاز را ببینیــد. بـرای خـاموش کـردن آتـش آن را 

ببندید.  به سمت شمال ( ابتدای راهرو) باز گردید و از کانال سمت چپ پــایین برویـد. مسـیر 

کانال را تا رسیدن به خروجی بعدی طی کنید و سپس از نردبان باال رفته و دریچه فلــزی را بـاز 

کنید.  

در سمت چپ خود یک بارنی را خواهید دید که سعی می کند با چکش در را بکشند او را خالص 

کرده و جلو بروید تا به یک دریچه فلزی دیگری در سمت چپ خود برسید. داخل کانال شده و 

ــرده و بـه  به سمت چپ بپیچید، از سمت چپ شعله آتش و از زیر شبکه فلزی شکسته عبور ک

چپ بپیچید و از نردبان باال رفته و داخل یک انبار شوید سپس از انبار خارج شــده و وارد اتـاق 

ــاال رفتـه بـه  بعدی شوید ( بعد از شعله های آتش ). قسمتی از دیوار فرو ریخته است از آوار ب

کمک نردبان از سوراخ ایجاد شده در سقف عبور کنید تا به طبقه باال برسید.   
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به اتاقی بزرگ خواهید رسید که تمام کامپیوتر ها درآن قرار دارند. درآنجا ربــاتی نـیز وجـود 

دارد. قبل از هر کاری ربات را از بین ببرید. به سمت دیگر برویــد و تـا درآنجـا یـک بـارنی را 

ــبرید. از در سـمت راسـت  ببینید که سعی می کند یک کامپیوتر را تعمیر کند. او را نیز از بین ب

خود خارج شوید.  

ــوچـک رئیـس اسـت. او را  یک بارنی دیگر را خواهید دید که مشغول چکش زدن به مجسمه ک

کشته وانگشت دست مجسمه را پایین بیاورید تا یک راه مخفی باز شود.  
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آرمسترانگ به صورت معجزه آسایی پدیدار می شود. از درمخفی عبور کنید تــا مرحلـه بعـد 

شروع شود. صحنه بعدی را مشاهده کنید. 
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قسمت چهاردهم : پایان بازی 
مکان : مخفیگاه رئیس 

ــه  بعد از دستگیری شدن توسط گروه هارم، کیت خود را در موقعیت مخاطره آمیزی که فاصل

ـرده و  چندانی با مرگ ندارد،  می یابد. او باید با زیرکی خود از موقعیت های مناسب استفاده ک

راه فراری بیابد. 

درهمین حین وضعیت در دریایی مرمره هر لحظه بحرانی تر می شود. اگــر او قصـد رهـایی از 

این وضعیت و فرار از آنجا را دارد باید هرچه سریعتر این کار را به انجام برساند. 
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قصابخانه انسان ها : 
ببینید چه اتفاقی می افتد البته نگران نباشید چون دستگاه خراب خواهد شد و شما فرار خواهید 

کرد. 

ـتگاه  حاال فرصت خوبی است که بازی را ذخیره کنید. حدودا“ 4 بارنی درآنجا وجود دارند. از دس

خارج شده و اسلحه یک بارنی را که مرده است بردارید و بقیه را بکشید. به دنبال یــک کیـف 

ــه از کـف آن مـی گـذرد و  درآن محوطه گشته و آن را بردارید. وارد تونلی شوید که یک لول

ــه ای شـکل کـه بــه طـرف شمـــا           بارنی های سر راهتان را بکشید ( حتی آن انسان های جعب

می آیند و ممکن است شما را له کنند).  

ــکه قرمـز  سالن بزرگ را جستجو کنید و مسیر لوله های روی زمین را دنبال کنید تا به چند بش

در سمت چپ خود برسید. بــه سمت چپ بپیچیـد (پشت بشکه ها) و به انتهای تونل بروید تا 

به اتاق رئیس برسید. در آنجا یک اسلحه کمری و یک نامه از طرف مادررئیس خواهید یافت. 

ـه  به جاییکه از آن آمدید باز گردید و مسیرلوله های روی زمین را ادامه دهید. بعد از رسیدن ب

بشکه قرمز بعدی به راست بپیچید تا به جایی برسید که شبیه اتاق یک فرد ژاپنی (اتاق ایساکو) 

می باشد.  

یک شمشیر سامورایی از روی دیوار سمت چپ بردارید و آنجــا را جسـتجو کنیـد. دوبـاره بـه 

مسیر اصلی برگردید و مسیر لوله روی زمین را دنبال کنید تا به اتاق بزرگی برسید که به نظــر 

اتاق آموزش تیر اندازی است.  
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بارنی ها و موجودات دیگری را که آنجا هستند بکشید. دراین سالن چیزهای زیــادی را خواهیـد 

یافت. همه آنها را بردارید و باز هــم مسـیر لولـه هـا را دنبـال کنیـد و در راه تـا مـی توانیـد 

دشمنانتان را کشته و اماکن موجود را جستجو کنید.  

دراین زمان از بلندگوها پیامی را خواهید شنید. به راه خود ادامه دهید تا به یک فضای باز کــه 

درآن یک دریاچه از مواد مذاب قرار دارد برسید. بسته حاوی مواد منفجره را از سمت راسـت 

خود بردارید . از راه باریک سمت راست به حرکت خود ادامه دهید و وارد تونلی که درسمت 

راست قرار دارد شوید.  

ــارنی هـا را بکشـید و کیـف حـاوی اطالعـات را  آنجا محل کامپیوتراصلی سازمان هارم است. ب

بردارید. پشت ستونی که در وسط قرار گرفته بروید و درآن را باز کرده و یک بمــب درآنجـا 

ــه صـدا درآیـد  کار بگذارید و بالفاصله دور شوید. انفجار بمب باعث می شود که آژیرخطر ب

پس قبل از این که بمب منفجر شود از آنجا خارج شوید. با روشن شدن آژیر خطر بــارنی هـای 

زیادی به سمت شما می آیند. همگی را از بین ببرید. 

پس از خروج از تونل به سمت چپ رفته و دریاچه مواد مذاب را دور بزنید و از روی پــل عبـور 

کنید تا به یک تونل دیگر برسید. درانتهای تونل به محل ژنراتور برق می رســید کـه آن را نـیز 

ــال حـاضر هیـچ گلولـه  باید منفجر کنید. بارنی ها را بکشید و مراقب ربات ها باشید چون درح

شک دهنده الکتریکی برای از بین بردن آنها ندارید. 
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ــال جعبـه مـهمات  وقتی به سمت دیگر پل رسیدید پشت ژنراتور پنهان شوید. با احتیاط به دنب

حاوی گلوله های شک دهنده الکتریکی ( برای از بین بردن ربات) و یک موشک انداز که دریـک 

بسته کادوئی می باشد بگردید. اگر گلوله ها را پیدا کردید ربات را نابود کنید. 

محل قرار دادن بمب دربین دو ژنراتور قرار دارد. یک بمب درآنجا کارگذاشته و پنهان شــوید 

و صبر کنید تا منفجر شود. بارنی های زیادی به آنجا خواهند آمد پس آنــها را بکشـید. حـال بـا 

خیال راحت به جستجو درآنجا بپردازید.  

ــما بـا  از آنجا خارج شده و به جایی که از آن آمدید باز گردید (جهتی که بر روی قطب نمای ش

عالمت X  مشخص شده است) و یا مسیر لوله های روی زمین را دنبال کنید. به راه خود ادامـه 

داده و توقف نکنید تا بیش از حد به خود صدمه نزنید. سعی کنید از نارنجک های خود به خوبی 

استفاده کنید زیرا دراین جا جعبه کمکهای اولیه و مهمات زیادی پیدا نخواهید کرد. اگر جهتی که 

بر روی قطب نمای شما با X نشان داده شده را دنبال کنید به یک دردولنگه می رســید و بـه 

مرحله بعدی خواهید رفت. 
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انتقام شیرین : 
با احتیاط جلو بروید. دو نگهبان در سمت چپ شما قرار دارند. شما باید آنها را از ســر راه خـود  

بردارید.  

ان مکان را جستجو کرده و جلیقه ضد گلوله را بردارید زیرا باید با ولکــوف روبـرو شـوید. بـه 

دردولنگه سمت راست توجه کنید چون ولکوف بعدا" از آنجا وارد خواهد شد. 

ـا  مستقیم به سمت پله ها رفته و مهمات مورد نیاز خود را بردارید. وقتی به قسمت میانی پل ه

رسیدید ( جایی که یک صفحه کلید کامپیوتری دارد) ولکوف شروع به صحبت با شما می کند. 

ـیراندازی  به سرعت به سمت در دو لنگه بروید و وقتی او از آن خارج شد، بی امان به سوی او ت

کنید. او به سمت شما موشک شلیک خواهد کرد ( البته بسیار بی دقت چون بــا وضعـی کـه او 

دارد بهتر از این نمی تواند نشانه گیری کند).  

ــار او را سـاختید ، او  همواره سعی کنید سر او را هدف قرار دهید تا سریعتر نابود شود. وقتی ک

مستقیما“ به سمت دریاچه مواد مذاب حرکت کرده و به داخل آن می افتد و پــل( بخشـی کـه 

ــما خواهنـد آمـد.  یک صفحه کلید کامپیوتری داشت) پایین آمده و تعدادی بارنی به سمت ش

تمامی آنها را کشته و به سمت شمال و پلی که تازه پایین آمده حرکت کرده و از درعبور کنیــد 

تا مرحله بعدی آغاز شود.  
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تسویه حساب با ایساکو : 
ــیره کـرده و از تنـها درآنجـا خـارج  محلی را که به آن وارد شدید خوب بگردید و بازی را ذخ

شوید. هنگامی که از آن مکان خارج شدید دوباره با ایساکو روبرو خواهید شد.  

ـه  در تمام گوشه و کنار این قسمت هدایای با ارزشی وجود دارد و همچنین تعدادی جلیقه و جعب

ــا نینجاهـا و ایسـاکو در اطـراف بـه جسـتجو  کمک های اولیه ، پس سعی کنید درحین مبارزه ب

بپردازید. وقتی او را نیز از پاد درآوردید ، صحنه بعدی را مالحظه کــرده و بـه مرحلـه بعـدی 

بروید. 
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قسمت پانزدهم : حمله از پیش برنامه ریزی شده  
مکان : جزیره کیوس – دریای مرمره 

ــت انسـانها بـه خـاطر  دنیا در شرف یک جنگ هسته ای خانمان برانداز است . باز هم سرنوش

حاکمیت بر یک جزیزه کوچک توسط ابرقدرتها به خطر افتاده است. 

مافوق سربازان گروه هارم توسط یک زیردریایی سری غیر قابل شناسایی از سد نیروهای نــاتو 

می گذرند.  

نیروهای آمریکایی نمی توانند نیروهای خود را برای مقابله با این حمله به جزیره گســیل دارنـد 

چون دراین صورت اعالن جنگی بر علیه اتحاد جماهیرشوروی خواهد بود و البته از طــرف دیگـر 

روسها ادعا می کنند که قادر نیستند تا در مقابل این حمله ایستادگی کنند. 

هردو ابرقدرت در یک بن بست کامل قرارگرفته اند و تنــها پـیروز ایـن میـدان گـروه هـارم 

خواهد بود. 
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سرنوشت جزیره کیوس : 

ــود  نکته : برای کشتن مافوق سربازان باید در مقابل آنها از موشک انداز و یا مسلسل سنگین خ

استفاده کنید (یــا هر اسلحه قویی که دارید) و سپس آنها را با گلوله هــای حـاوی سـرم ضـد 

مافوق سرباز از بین ببرید. 

ــا درآوریـد   همین طور که با احتیاط جلو می روید به سربازانی برخورد خواهید کرد. آنها را از پ

وآن مکان را جستجو کنید. در این محل سه بسته حاوی مهمات و اسلحه و یــک جعبـه مـهمات و 

ــوید کـه اسـلحه  همچنین یک لباس ضد گلوله و یک جعبه کمکهای اولیه وجود دارد. مطمئن ش

دوربین دار و موشک انداز و نارنجک ها را برداشته اید. 

به سمت شمال بروید تا با 2 بارنی دیگر مواجه شوید. سانتا به شما خواهدگفت که باید بســته 

حاوی سرم های ضد مافوق سرباز را پیدا کنید. پس درجستجوی آن باشید.  

ــد بکشـید.  درمسیر کنار ساحل به حرکت خود ادامه دهید و هر بارنی را که سر راه خود دیدی

ـاالی  مراقب باشید چون به زودی با تعدادی بارنی و سه مافوق سرباز برخورد خواهید کرد. درب

تپه مشرف به مافوق سرباز ها مقداری مهمات پیدا خواهید کرد ( ولی سرم ها را در آنجا پیــدا 

نمی کنید). بازی را ذخیره کنید. 

ــد.  به شما توصیه می کنیم که از باالی تپه بارنی ها را با اسلحه دوربین دار خود هدف قرار دهی

2 مافوق سرباز از تپه باال می آیند. در ابتدا به نظر می رسد که به سمت شما می آیند اما قبــل 

از رسیدن به شما می ایستند و دور می زنند. وقتی این کاررا انجام دادند ، اجازه دهید تا از کنار 
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جعبه ارسالی که با چتر نجات برایتان ارسال شــده اسـت و درسـمت راسـت شـما قـرار دارد 

ــه رفتـه و سـرمها و مـواد منفجـره و بقیـه وسـایل را  بگذرند سپس به سرعت به سمت جعب

بردارید. 

حاال می توانید مستقیم به راه خود ادامه دهید و مافوق سربازان را قبل از این کــه گلولـه هـای 

ـرمها  حاوی سرم را به آنها شلیک کنید به رگبار گلوله ببندید تا از آنها دود بلند شود و سپس س

را به آنها شلیک کنید.  

ــاید آنـها را از بیـن  همانطور که قبال“ نیز ذکر شد دراین جا سه مافوق سرباز وجود دارند که ب

ـره ای  ببرید. وقتی هر سه آنها را ازسر راهتان برداشتید آن مکان را جستجو کنید. شما باید صخ

را که درآن نزدیکی است توسط بمب منفجر کنید. جلو رفته و صخره را منفجر کنید تا بــر روی 

زیردریایی گروه هارم بیافتد.  

مسیر را ادامه دهید تا به یک پل برسید از پل عبور کنید و مستقیم به ســمت جلـو برویـد ( از    

ــدا کنیـد.  سر باالیی سمت چپ باال نروید). درآنجا می توانید یک جلیقه ضد گلوله و مهمات پی

ـلحه  درانتهای مسیر به سمت چپ بپیچید و سعی کنید دو بارنی را که در آنجا وجود دارند با اس

ــعی کنیـد  دوربین دار خود از پا درآورید. در آنجا 2 مافوق سرباز دیگر نیز وجود دارند پس س

آنها را نیز بکشید . همچنین در راه با بارنی های بیشتری مواجه خواهید شد پس آماده باشید. 
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بازی را ذخیره کنید. به سمت باالی تپه رفته و به سمت راست پیچیده واز پله ها باال بروید . به 

شما توصیه می کنیم که دراین جا بیشتر از اسلحه دوربین دار خود استفاده کنید و بارنی ها را از 

فاصله دور بکشید.  

به سمت جلو به حرکت خود ادامه دهید تا تعداد بیشتری بارنی و سه مــافوق سـرباز دیگـر را 

ببینید. در ابتدا هر چه می توانید تعداد بیشتری بارنی را بکشید تا در آخر فقط و فقط با مـافوق 

سربازها تنها بمانید.  

ــک بسـته  آن اطراف را برای یافتن لباس ضدگلوله و جعبه کمک های اولیه به دقت بگردید . ی

دیگر ازسرم ها و مهمات نیز توسط چتر نجات برای شما ارسال خواهــد شـد پـس آنـها را نـیز 

ــمال برویـد و بـارنی هـا را  بردارید. وقتی کارتان به پایان رسید ، از میان خرابه ها به سمت ش

بکشید.  

از مسیر جاده به حرکت خود ادامه دهید تا تعداد بیشتری بارنی را در دور دســت ببینیـد. بـا 

ــای انتـهای مسـیر رفتـه و  اسلحه دوربین دار آنها را بکشید (کار جالبی است). به سمت بوته ه

سپس به سوی قلعه بروید.  

صحنه بعدی را مشاهده کنید و قبل ازکشتن آخرین مافوق سرباز بازی را ذخیره کنید. 

ــه  برای کشتن این مافوق سرباز که بسیار قوی هم می باشد بین خرابه های آنجا پنهان شده و ب

او تیراندازی کنید. آنقدر به او شلیک کنید تا از او دود بلند شده و سپس یک سرم به سمت او 

ـد و  پرتاب شلیک کنید. یک بسته دیگر مهمات و سرم درآن نزدیکی برای شما ارسال خواهد ش
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شما به این وسایل احتیاج دارید پس آنها را بردارید. راه دیگری وجود ندارد پس ایــن کارهـا را 

به دقت انجام دهید تا موفق شوید. 

وقتی آخرین مافوق سرباز کشته شد، او با اسلحه لیزری خود به شما شــلیک خواهـد کـرد تـا 

آخرین تالش خود را نیز کرده باشد و شما بیهوش می شوید.  

ــم کـه  حال اآخرین صحنه های بازی را خواهید دید. ازآنها لذت ببرید. درضمن باید تذکر دهی

ــم ببینیـد مطمئنـا"  اگر صبر و حوصله دارید تا پایان تیتراژ بازی صبر کنید تا ادامه داستان را ه

ارزش صبر کردن را دارد (دوصحنه دیگراز داستان درحین و انتهای تیــتراژ بـازی نمـایش داده 

خواهد شد).  
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کدهای تقلب  
ـده   به خاطر داشته باشید که استفاده از کدهای تقلب  باعث عدم توازن و تعادل در بازی ش

ــاد، تمـام و تکمیـل شـود. بـرای اسـتفاده از  و سبب می شود تا این بازی به آسانی بسیار زی

کدهای تقلب ، در طی بازی کافی است کلید  T را زده و سپس کدهای زیر را تایپ کنیــد و 

کلید  ENTER را بزنید تا آنها فعال شوند.  

توجه کنید که باید تمامی کد ها را با حروف کوچک وارد کنید. 

godشکست ناپذیر کردن کیت 

kfaبه دست آوردن تمامی اسلحه ها و ابزار ها 

mapholeتمام کردن  ماموریت کنونی  

poltergeistکیت را نامریی می کند 

healthاحیای سالمت کامل کیت 

armorدریافت  جلیقه ضد گلوله 
modsبه دست آوردن دوربین اسلحه ها و صدا خفه کن 

gunsبه دست آوردن تمامی اسلحه ها 

ammoبه دست آوردن تمامی گلوله ها 
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